
חמחרי□
באזקיימס

ה מנ ת  ארצות־הברית כשגריר ♦ נ
 צבא גנרל ,68 וולטרס, ורנון באו״□,

 סגן־מנהל לשעבר וולטרס, בדימוס.
 (הסי־איי־אי) המרכזית סוכנות־הביון

 מומחה הוא סוחר־נשק, מכן ולאחר
 של קרוב וידיד צפון־אפריקה לענייני

 עם מגעים קיים מארוקו, מלך חסן
 בשבע בשליטתו ונודע אש״ף ראשי

פור צרפתית, ספרדית, שפות(רוסית,
 והולנדית) גרמנית איטלקית, טוגלית,
 אנ־ של קורותיהם על הבדיוני ובסיפרו

 מציל, שאותם וייט־נאמיים, שי־סירות
 הישראלי קברניטה הסוער, באוקיינוס

לחיים! הספינה של
• • •

בקוטב
שאו  בקור הדרומי, בקוטב ♦ ני

לאפס, מתחת מעלות 45 של
 צ׳מ־ ורנדל מנואל סטרישיה

 ציוד מפעילי אמריקאיים שניהם ברם,
 ביבשת אמריקאי בבסיס כבד הנדסי

 הובאו שאליו הטקס, האנטארקטית.
 ובני־הזוג העדים השושבינים, הכומר,

 היה במיגלשים, מצוייר במטוס־תובלה
 בהיסטוריה הראשון הנישואין טקס

בקוטב. שנערך

בכספות
 לשירלי בהרצליה, ♦ נולד
 יצרן־ רפי, ולבעלה, ציירת עינבר,
 בתם היא עינבר בן. השני, בנם כספות,

ספרי־ שלושה של מחברתם אביבה, של

וסבתו אמו עינבר, בן
סיפרי־בישול 3 בנים, 2

 יצרן־הכספות גולדמן, ואלישע בישול
הוותיק(מגן־גולדמן).

בגדהחיות
לד  הפילים לזוג ברמת־גן, ♦ נו

 השלישי, ילדם ,30 ומותק, 30 ורדה,
 22 אחר שנולדה הפילונת, פלילה.

 בלידתה שקלה אמה, של חודשי־הריון
 הפילונים של אחותם והיא קילו 80

).2(ויגאל )6(אלכסנדר

בדדיה
 ,80 בגיל במשמר־העמק, ♦ נפטרה

 בת־דורי, (״מיתה״) שולמית
 מפ״ם מנהיג אחיה, מות אחר חודש

 קשורה חיתה שאליו בנטוב מרדכי
 כאשר ״נתייתמתי!״ (ושזעקה במיוחד
 על היתה כבר עת מותו, על שמעה

 פולין, ילידת בת־דורי, ערש־דווי).
 ופילוסופיה, לפסיכולוגיה וסטודנטית

 בארץ דרכה ראשית את שעשתה
 כבי־ נודעה וכטרקטוריסטית, כרצפת

 התהילה) גיבורי הצגות(אחיי, מאית
 מחו־ היו בהם שהמפורסמים ואירועים,
.60וה־ 50ה־ שנות של בדליה לות־העם

2477 הזה העולם
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1
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 ת״א, ישראל גבור׳ רח' סופרשוק קו-אופ
 באר-שבע, הנגב לב סופרשוק קו-אופ
חדרה שומרון לב סופרשוק קו-אופ

 בהנחה לרכושו ניתן קו-אופ של קניה תלושי
 לחג, (הפתעה) מיוחדת חבילה ובעסקת

הבאים: במקומות

 13 ישראל תפוצות רח ראשי משרד — קו-אופ
779141 טל. גבעתיים

 057-76177 טל. הנגב לב סופרשוק — באר-שבע
 08-476214 טל 3 יעקב רח׳ — רחובות

 053-37484 טל. התעשיה איזור — נתניה
.03-774792 טל. 3 סאלק רחי — רמת-נן

הפסחשי
 תלושי דוגמתה! היתה שלא חבילה" ״עסקת
 200־ל טובים הכחול. הריבוע רשת — קו-אופ

 של בו הכל בתי 15-1 הארץ בכל סופרמרקטים
 ש׳ חבילות מציעה גם קו־אום לצרכן״. ״המשביר

 ובמחירים בחירה לפי שונים, כספיים בערכים מזון
וקבועים. מפתיעים

 וקבלו קבוע במחיר היום קנו
הפסח. בערב החבילות

 ולהזמין לראות ניתן מזון ש׳ חבילות
הבאים: במקומות

גבעתיים, 13 ישראל תפוצות רח׳ ראשי משרד קו-אופ

 גבעתיים 13 ישראל תפוצות רח׳ קו-אופ במשרדי סומך יוסף אל פנו
לנו. שיש הקוסמת המסחרית ההצעה את בפניכם יפרט גם הוא
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אילת. ועד נזזברון וסופרשוקים סופרמרקטים הנחול.ווו הריבוע אופ.רשת קו

 פנים מתיחת
ניתוח ללא

 תרגילי בעזרת
 יוגה - התעמלות

הפנים לשרירי י
ל. י — 03־294041 ט ו נ 051 מי

ה ר כי מ ל
12 ונו

 ׳79 מודל דו־שימושי,
04-942954

למכירה

1800 סובאוו
 ומזגן אוטומטי ׳81 שנת

03-849227

 טרמפ תן
לחייל

 אסותא בית־חולים בשיתוף אינטר־ידע חברת
בנושא: והדרכה הסברה כנסי מקיימת

סימפלקס ההרפס מחלת
 האירועים באולם יתקיים הראשון הכנס

אסותא, בית־החולים של
 תל־אביב )62 ס׳בוטינסקי 10 קורדובה רחוב

בדיוק. 19.00 בשעה 25.2.85 ב׳ ביום

ירצו: בכנס
בנושא: עור, רופא - צ׳רנוב ע. ד״ר

וטיפול איבתו! - עור כמחלת הרפס

בנושא: נשים, רופא - דוד א. פרום׳
במחלה, הדבקות מונעים כיצד - המין אברי של הרפס

והריון. - הרפס

קל. כיבוד ויוגש הנוכחים שאלות על הרופאים יענו ההרצאות בתום


