
חמחרים
נוצות עם מלך

הנ סוואזילנד, למלך ♦ הוכתר
 לעצמו, שנטל ,18 מחוסמיב, סיך
 האפריקאית המדינה על המלכתו אחר
 על המצויה התושבים, אלף 600 בת

 מדינת של משטחה במעט הקטן שטח
 למוזמביק, דרום־אפריקה בין ישראל,

 השלישי. מסוואתי המלך התואר את
 לבוש כשהוא מסוואתי, של הכתרתו
 ובחרתי־ חיות של בעורותיהן בעיקר

לרא ולבנות אדומות נוצות ועונד עץ
 אביו, מות אחר שנים ארבע רק באה שו,

תי השכלה ברכישת בילה אותן שנים
 בילו הממלכה ובכירי באנגליה כונית
 בניהן 70 מבין הכתר זכות למי בדיון

 המלך של נשותיו 50 של בנותיהן 20ו־
הקודם.

דרגה עם נשיא
חוג  של 70ה־ יום־הולדתו ♦ נ

 מי קציר, אפרים הפרופסור(לכימיה)
 מדינת של הרביעי נשיאה שהיה

וייצמן, חיים לתפקיד: ישראל(קודמיו

אבידר ושגריר אלון!
הבנות משמות מישפחה שם

 יליד קציר, שזר). זלמן בן־צבי, יצחק
 היה לורז', הפולנית הטכסטיל עיר

הב המפקדים מן במילחמת־העצמאות
 צ־ של (חמ״ד) חיל־המדע של כירים
 היום ועוסק סגן־אלוף, בדרגת ה״ל,

 מכון במיסגרת המדעיים במחקריו
ברחובות. וייצמן

• • •
חתימה עם שר

 של 75ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 הליברלית המיפלגה יו״ר קול, משה

 שנים 12 משך שהיה ומי העצמאית,
 קול, שר־התיירות. )1977 — 1965(

 עליית מאבות לאחד נחשב רוסיה, יליד
 אחד היה והוא מדינה בטרם הנוער

 מגילת־העצמאות על החותמים מבין
שגה. 38 לפני ישראל של

• • •
מסלול עם טדי

 טדי של75ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 20 מזה ירושלים עיריית ראש קולק,
 היה, האוסטרית, וינה יליד קולק, שנה.

 השאר, בין האחרונות, השנים 50 במשך
 שממיזרח עין־גב קיבוץ מייסדי בין

 היהודית הסוכנות שליח לכינרת,
 מילחמת־ בימי ולתורכיה לאנגליה

 ההגנה אירגון מישלחת ראש העולם,
 קום שלפני בשנתיים בארצות־הברית

 מג־ ,בוושינגטון ישראל ציר המדינה,
 רויד ראש־הממשלה(אצל מישרד כ״ל

ישראל. מוסיאון וממייסדי בן־גוריון!

סופרת עם אלוף
 של 80ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

האפס אלוף שהיה מי אבידר, ירסן!
 מכן ולאחר צה״ל של הראשון נאות

 ובבואנוס־ במוסקווה ישראל שגריר
 ומבקר מישרד־העבודה מנכ״ל איירס,

 אוקראינה יליד אבידר, ההסתדרות.
 החליף אותו שם רוכל, כיוסף נולד (בה

 בנותיו, שתי לידת אחר אבידר, לטובת
 של התיבות שראשי ורמה, דנה

 לשם ההצדקה את נתנו שמותיהן
 דרכו בראשית היה החדש), המישפחה

 מרכז ואיש לשכת־עבודה מנהל בארץ
 של כבעלה יותר נודע אך הפועל,
 טןצרנוביץ ימימה הילדים סופרת
 ההגנה, ארגון של מנגנון־הקבע וכאיש

 ערב קצרה, תקופה משך שימש, בו
 התעשייה מנהל העצמאות, מלחמת
הרמטכ״ל. וסגן הצבאית

מיליונים עם מדע?
 של 80ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 תלי אוניברסיטת נגיד וייז, גיורג׳
 אמריקאי, ומדע איש״עסקים אביב,
 מחמישה יותר שתרם רוסיה, יליד

 אקדמיים למוסדות דולארים מיליון
 מיצפה־כוכבים הקמת (כולל בארץ

 את שעשה וייז, שבנגב). במיצפה־רמון
 לייבוא המונופול את קיבל עת כספו,

 50 כמעט לפני למכסיקו עיתון נייר
 מיפעל בה הקים דבר, של שנה(ובסופו

 רגליו את הדיר לא עיתון) נייר לייצור
 לשמש הספיק וגם הטהור המדע מן

 באוניברסי־ (לסוציולוגיה) כפרופסור
 קולומביה, הניו־יורקית טת־היוקרה

ובאוניברסי מכסיקו של באוניברסיטה
תל־אביב. טת

• • •

כסף עם משקה
 מדינת בירת באטלנטה, ♦ נחוג
 יום־ ארצות־הברית, שבדרום ג׳ורג׳יה
 הקוקה־ משקה, של 100ה־ הולדתו
 במתכונתו לראשונה, שנרקח קולה,

 הרופא על־ידי ,1886 בשנת המיוחדת,
 פאמ־ סאטית ג׳ון המקומי (והכימאי)

 בחש בו ענקי, פליז ברוך ברטון
 לאחת קולה קוקה הפכה מאז במשוט.
 בעולם הגדולות המיסחריות החברות

 כמעט :1985 לשנת (מחזור־המכירות
המ שעודף דולר), מיליארד שמונה
 בשנים לה, איפשר בקופותיה זומנים

אח לשטחים גם להתפשט האחרונות,
 הסרטים אולפני של רכישתם כמו רים,

דולר). מיליון 700 קולומביה(תמורת

עבר עם שופט
טר פ  יום־הולרתו לפני שבוע ♦ נ

 השנים 17 במשך בר־ניב, צבי ,70ה־
 הארצי בית־הדין נשיא האחרונות
 תפקידו, בתוקף ממונה, שהיה לעבודה,

 ברחבי לעבודה בתי־הדין שופטי 19 על
 שעסק פולין, יליד בר־ניב, המדינה.

 היה מדינה, בטרם פרטית בפרקליטות
 מישרד־ של הראשון המישפטי יועצו

 לכס שעלה לפני מכן, ולאחר העבודה
 פרקליט שנים, שבע במשך המישפט,
המדינה.

נציב עם כלה
ה ר ט פ סמר■ הדסה ,88 בגיל ♦ נ

 בתו העולמית, ויצו יו״ר לשעבר אל,
 של וכלתו גור יהודה ד,מילונאי של

 הלורד הראשון, הבריטי העליון ,הנציב
 יפו ילידת סמואל, סמואל. הרברט
 נישאה למורות, ביס־מידרש ובוגרת

 ,23 בגיל אדווין, הנציב, של לבנו
 השייח׳ים הכתירו בה מפוארת, בחתונה

 בתואר הטרי החתן את הנגב בדוויי של
 מילא שבעלה שעה השייח׳ים. ראש

 המנדטורי במינהל בכירים תפקידים
 ראשי) צנזור הרדיו, מנהל (קצין־מחוז,

 את וילדה ציבור בצורכי סמואל עסקה
 וייצמן, כמכון רויד(מדען בניהם, שני

 ירש אותו הלורד, בתואר כיום הנושא
ודן. מאביו),

אר באוטובוס הנסיעה — וממוזג מפו
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ת שבור רבב ל אי שבוננו על ב ח
וביטוח. ק־מ בולל לא מראש, הזמנה לפי

נופש. ומתקני חנויות במסעדות, הנחות פנקס נוסע!!! לכל דזינם
 באילת המלון בבתי בוקר ארוחת עם לינות 4 או 3 הכוללת נופש חבילת

 אילת, גלי סי, קורל ספורט, נפטון, שלמה, המלך מוריה, לגונה, סונסטה,
ודקל. אדומית
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89 בורגי המלך רח׳
 03־295318 טלפון:

03־284919

 ועסקים סקס
סמויים שותפים ללא

מספקים: אנו
 ציתותים למניעת מכשירים *

בטלפון
 מיקרופוניס לגילוי שדות *

מושתלים
מתכות מגלי *
אוטומטיות מזכירות *

בע״מ דוקטנר 1רדי
286444 טל' ודא, ,18 עליכם שלוט

 ולמלכות־יופי לדוגמניות רק לא
פלטשר לאה אולפן מיועד

 ברחוב תל־אביב, הסואן הכרך של בליבו
 מטופחת חמד פינת מצוייה ,50 אבן־גבירול

 לאה גבי של האולפן שוכן שבה ושקטה להפליא
 אנוש, ויחסי נימוסים החן, לטיפוח פלטשר,
הגוף. ותרבות מקצועית דוגמנות

 הוא כאילו בית־הספר של הדימוי למרות
 807ש־־' הרי יופי, ולמלכות לדוגמניות רק נועד

 חברה נשות פקידות, מורות, כמו: רגיל, ישראלי חתך הן מתלמידותיה
 די לא אולם ראש. ועד רגל מכף עצמי לשיפור השואפת ונערה אשה וכל

 ויחסי חברה גינוני נימוסים, ללמוד האשה על כי החיצוני החן בטיפוח
 הצלחה לה המקנה עצמי בטחון רוכשת היא אלה כל ומתוך אנוש

ובמשפחה. בחברה בעבודה, והערכה,
 שמטרתם התעמלות שיעורי האולפן במסגרת מתקיימים לכך נוסף

 תרגילים הרצויים, במקומות והרזיה שרירים חיזוק לגוף, גמישות לעצב
גיל. בכל ולנשים לבנות מיועדים אלה

 את ללמד בארץ היחידה המוסמכת המורה הינה פלטשר לאה הגב׳
מקצועית. ודוגמנית החן טיפוח מקצועות

סניפים. פלטשר לגב׳ אין
.267682 טלפון ראיון: לקביעת
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