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11942 ממחזור

 סבא כבר הוא היום
 נכדים! 6ל־

שובב.״) (עדיין

 ״הכרמל״
יובל! חוגג

נתל■אביב, ״הכרמל״ בתרי
 בכנס מרגש מפגש לכם מחכה תשמיע בעומר בל״ג

 היובל חגיגות במסגרת שייערכו ובתערוכה הבוגרים
הספר. בית של

 שלמרות נוכיח בואו אבל !50 בן כן,״הכרמל״
ם  במותנינו עדיין כוחנו ושם, פה שצצו הקמטי

ת אלינו שלחו ם הפרטים א שיי  מלא, שם :שלכם האי
ק, כתובת, קודם, שם סו ם מקצוע/עי  עבודה, מקו

ם שנת  1חדשים שקלים 10(שקל 10,000 ע״ס המחאה בצרוף ,סיו
הכרמל״. בוגרי ״כנס לפקודת ההוצאות, לכיסוי

טב להזכר כדי ם הי מי ת, — ברשותכם הנמצא חומר כל אלינו שלחו ההם, בי  תעודות, תמונו
ם, ם, מחברות, מסמכי מני ם יו וכוי. פלקטי

ם אגב, ת רוח א  אתכם ולצרף בכך להווכח מאד נשמח השנים, עם חלפה טרם שלכם ההתנדבו
.שלנו הארגונית לפעילות

 רביגוכיץ׳ רבקה לגבי לשלוח יש הנ״ל בל את
ת — החינוך מנהל רי ב. עי  להתראות,תל-אבי

הציבורית הועדה

תלם זיוה
תך מזמינה תלם זיוה  או

 פיתוח בהרצליה בביתה התצוגה לחדר
בארץ: חדש

תלם״ זיוה עור ״אופות תוצרת נפלאים עור דגמי תצוגת
לקיץ גם מרהיבים צבעים *
מקוריים דגמים *
 הגוונים ובכל הגדלים בכל להזמין ניתן *

תתחרטי!! ולא נבגדי־עור השקיעי
חגורות תיקים, מחרוזות, אביזרים:

של: הקיץ לבגדי תואם כן וכמו לבגדי־עור תואם
רזיאלה ♦ יובל ממרה ♦
לוי חוה ♦ ״ורוד״ ♦
״פיצי״ ♦ סריגים - מילר שרה ♦

1ו1א/ ♦ העור לבגדי תואמים
התצוגה! את תחמיצי אל

 15.11.85 שישי ביום תתקיים המכירה
 16.11.85 שבת וביום

 16-19 10-14 השעות בין
פיתוח הרצליה ,10 המלך דוד

זיוה להתראות

ס׳ כשאנחנו ר סו מ מרוויח! אתה אותך, ׳
ע צו ר, בי הי מ

ת של דו בו ת ע פו חו !ד
□ □ □

ב צו ע עי צו בי פי ו א ר ג
□ □ □

ה טי ס ה י מ ז בי ה עי ט  ל
, ה ב ח ר הצרה ה

ם ם ם
 מאזנים, וזונחת, קטלוגים, הזמנות, מודעות,

ובלועזית. בעברית נתני־עת

עסק: בעל פרסומאי, גרפיקאי,
ה בפעם א  לשרותי כשתזדקק הנ

ם סדר לו  מה לך אין אלינו. פנה צי
גבוהים! תעריפי־סדר מלבד להפסיד

־
ר י ר פ , צ י נ ו ־ ד ר ד ם ס ו ל י ן צ ו פ צ י1 כ ־1ז ו ־
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סודותיו חטיפת
על־ידי למנוע אפשר

 למניעת מכשירים *
בטלפון ציתותים

 מיקרופונים לגילוי שרות *
מושתלים

מתכות מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

בע״מ דוקטור רדיו
286444 טל׳ ת״א, ,18 עליכם שלום

תמרורים
ארמנית אבוא

ה כ  העולם באליפות במוסקבה, ♦ ז
 האיש ,22 קספרוב, גארי בשח־מת,

 אי־פעם. זה בתואר שזכה ביותר הצעיר
 ארמנית, ולאם יהורי לאב בן קספרוב,

הסוביי הרפובליקה של בבירתה גדל
 הנפט עיר אזרביידז׳אן, הדרומית טית

 והצטיין הכספי, הים שפת שעל באקו
דווקא. בכדורגל שם

אינסופיים טורים
 השביעי נשיאו ברחובות, ♦ נבחר

 הפרופסור למדע־, וייצמן מכון של
 אוקראינה יליד ,69 דבורצהי, אריה
 דבור־ בירושלים. ולמד בחיפה שגדל
 של הראשי המדען לשעבר צקי,

למת כפרופסור כיהן מישרד־הביטחון,
האמרי באוניברסיטות־היוקרה מטיקה
 לפני וקולומביה, פרינסטון קאיות
 שבה העברית, לאוניברסיטה שעבר
 בענפי וגם ההסתברות בתורת התרכז

 כטורים יוצאי־דופן יותר מתמטיקה
מופשטים. ומרחבים אינסופיים

בנגב נהרדאי
 של 60ה״ יום־הולדתו ♦ נחוג

החקל שר נחמקין, (״אריק״) אריה
 נחמקין, המערך. ואיש נהלל יליד אות

 במילח־ עין שאיבד בצה״ל סגן־אלוף
 וסב לשלושה אב הוא מת־העצמאות,

 שנים 11 במשך שימש אשר לשישה,
 לפי כן, ולפני המושבים תנועת כמזכיר
בן־גוריון, רויד של האישית בקשתו

ברגמן שחקנית
מוקש על עלה המאהב

 הנגב של החדשים במושבים הדריך
.50ה־ בשנות המערבי

• • •
קשיש שד קאר״רה

 יום־הולדתו בוושינגטון, ♦ נחוג
 קשיש פפר, דנסון קלוד של 85ה־

 הידוע האמריקאי, הקונגרס חברי 435
 בזכות לאומי, ביטוח מר בכינוי

 קיצבות להבטחת הנחושות עמדותיו
 עניים, איכרים בן פפר, הקשישים.

 שלו המישפטים לימודי את שמימן
 ובעבודות לתחנות־כוח פחם בהובלת
 לפני מצליח עורך־דין היה מלצרות,

 כנציג שלו הקריירה את שהחל
 למרות פלורידה. ממדינתו, דמוקראטי
 שלוש לפי בחזהו שהושתל קוצב״הלב

 ביום, שעות 15 עובד עדיין פפר שנים,
 שבטיסותיו כך על במיוחד גאה והוא

 הוא לפלורידה וו׳שינגטון בין התכופות
ידיו. במו מיזוודותיו את נושא

המיטה מן שרך
 הסרטן, ממחלת בלונדון, ♦ נפטר

 שהיה מי דגלם־יום, צדלס ,48 בגיל
 הטיימס של שנים שלוש זה עורכו

 תפוצתו שאת רב־היוקרה, הלונדוני
 לחצי ליום עותקים אלף 300מ־ העלה

שהיה מי של דגלס־יום(אחיינו מיליון.

 דגלס־ אלק סר בריטניה, ממשלת ראש
 ככתב בטיימס דרכו את החל יום)

האח בחודשיו העיתון, את וערך צבאי
 מכשיר־ בעזרת חוליו, ממיטת רונים,
קשר.

• • •
הרצח עד

 מהתקף־ בלוס־אנג׳לס, ♦ נפטר
 שהיה מי ודלף, ברנרד ,70 בגיל לב,

 לאון של האחרון ראשו ושומר מזכירו
 סטא־ יוסף של היהודי יריבו טרוצקי,

 במקום ,1940ב־ למוות, שנדקר לין,
 שליחי על־ידי מכסיקו־סיטי, גלותו,

 שב הרצח אחרי קרח. בדוקרן סטאלין,
 נודע שם לארצות־הברית, היהודי וולף

 גם אך פורנוגראפיים, ספרים כמחבר
 תיאר, שבו הגדול, הנסיך מות בסיפרו

הרצח. פרשת את המעשה, אחר שנה 20

הנזיר אלמנת
ה בשנות בירושלים, ♦ נפטרה

בהש אגרונום כהן, שרה לחייה, סס
כהן, דויד הרב של ואלמנתו כלתה

נחמקין שר
ביקש בן־גוריון דויד

 חייו כל שהתנזר כרב־הנזיר(על שנודע
 הראשון האזרח ושהיה יין), משתיית
 1967 ביוני המערבי לכותל שהובא
 לצה״ל, הראשי הרב אז חתנו, על־ידי

 ראש סגן אז ובנו, גורן שלמה הרב
 של הראשי רבה וכיום ירושלים עיריית
כהן. שאר־ישוב הרב חיפה,

1יי

 כיום לתפקיד: מקודמיו אחד *
הכ של ועדת־החוץ־והביטחון ירר

אבן. אבא נסת,

ותורה שמן ין,
 יום־הולדתו ג׳אלה, בבית ♦ נחוג

 מיסודו כרמיזאן, מינזר של 100ה־
 ה־ הסאליסיאניים הנזירים מיסדר של

 ששמו כרמיזאן, של גאוותו .קאתולים
 קארי־ מרסלה, ביינות לפניו יצא

 מיקבו, המופקים ומיגדל־דויד, ניאנו
 ושמן־ חומץ־היין האשכוליות, ובמיץ
 על היא משווק, הוא שאותם הזית,
 כתליו, בין המצוי התיאולוגי המכון

 בתואר לימודיהם, בתום זוכים, שבוגריו
בתיאולוגיה. בי־איי

סתרים אהבת
 בלתי פרשת־אהבים ♦ נחשפה

ברגמן, אינגריד של כה עד ידועה
 ורוברט המנוחה הקולנוע שחקנית
 מותו, עד שנחשב, האמריקאי, קאפה,

בווייט מוקש על עלה עת ,41 בגיל
ש קאפה, העיתונות. צלמי לגדול נאם,
פריד אנדרה בשם הונגרי כיהודי נולד

 ממילח־ שלו בתצלום כמיוחד נודע מן-
 קלטה שבה בספרד, מת־האזרחים

 שבה בשניה רפובליקאי חייל עדשתו
 כך, עקב ניתר, ורובהו כדור בו פגע

 עליו, ביוגרפיה שמגלה כפי מידיו.
 את קאפה הכיר לאור, החודש שיצאה
 והיר־ המילחמה שלאחר בברלין ברגמן

 בבית- מכן, לאחר בחברתה, לבלות בה
בקלי השקט האוקיינוס שפת על קיץ

פורניה.
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