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תמחרים
ה. ■¥- ת ר האמרי הקולנוע שחקנית ה
ש פונדה, ג׳יין באלו״) (״קאט קאית

פליי בירחון בתמונות־עירום הקיץ כיכבה
*א רודה הצרפתי הבמאי לבעלה, בוי,

קודמים. מנשואים ילדים לשני אב דים;

 בנוכחות הגלילית, ביחיעם נישאו. ^
 זוגות תשעה וונזואלה, של הראשי הרב

 הטקס אחר שערכו, דרום־אמריקה, יוצאי
 בו ביחיעם. קיבוצי טקס בנהריה, הדתי

ומשפחותי הזוג בני דעת ״על כי הוכרז
 מקודשים אתם הרי הקיבוץ דעת ועל הם,
ה גזבר חישוב לפי ורעייה״. כאיש לנו

 2000 חיסלו משק
— החתונה אורחי
שתי בקבוקי 6421

 פרוסות 11028ו־ יה
עוגה.
יום נחוג. ^

של 32ה־ הולדתה
כארדו, ברידיט

יום נחוג. ^
 של 52ה־ הולדתו

 מרדכי גח״ל ח״ב
 ש־ מרטין חיים
 שהיה מי טוץ,

רא מנהל־חשבונות
 סיכוני־ לביטוח שי

ה בממשלת מס־הכנסה ומפקח מלחמה
 ו־ רסקו מנהל כיום והוא הבריטי, מנדט

תל־אביב. עיריית לראשות מועמד־קבע
 שר של 59זד הולדתו יום נחוג. *

ו־ כפר־סבא איש ספיר, פנחס האוצר
 כפנחס שנולד מקצועו, לפי מנהל־חשבונות

 המים חברת מהנהלת עבר הוא קוזולובסקי.
 מלחמת־ בימי צה״ל רכש וריכוז מקורות

 משרד־הבטחון לניהול באירופה העצמאות
 והתעשייה המסחר לשר שהיה לפני והאוצר

 יותר לפני נדון קוזולובסקי האוצר. ולשר
 על מאסר חודשי לארבעה שנה משלושים

ער עובדים העסקת נגד משמרות ארגון
 מאסרו תקופת את בפר־סבא. בפרדסי ביים
 (כיום העליון הנציב בארמון כגנן ריצה
בירושלים. האו״ם) משקיפי מטה

 יצחק של 81ד,־ הולדתו יום נחוג. +
 שלום חותנו, יצירות מתרגם ברקוביץ, דוב

ל (דוגמה ביותר קריאה לעברית עליכם,
 תתזחר!) חזיר עם ברקוביצית: לשון מטבע

 (הראשונים עצמו בזכות סופר ברקוביץ,
תר בארץ־ישראל). מנדל מנחם אדם, כבני

 וצ׳חוב, טולסטוי מיצירות כמה לעברית גם
 כמחזה החולב טוביה את בשעתו, עיבד,

פר של שיא במספר מחזיק הוא להבימה.
 פרס השאר: בין בישראל. ספרותיים סים

 פרם (פעמיים), ביאליק פרס טשרניחובסקי,
ישראל.

ש. + ר ג ת ביש אוסטרליה שגריר ה
לאנ* אלכסנדר ג׳ורג׳ וויליאם ראל,
 עם בו שבגדה על מרגרט, מאשתו, דל;

אוסטרל בירת בקנברה, ידוע מנתח־עיניים
יה.

ל אושפז. *
שיגרתיות, בדיקות

ק הכנסת, יו״ר
.71 לוז, דיש
כ אושפז. *

ה מעייפות תוצאה
הדרום־אמריק־ מסע
נשיא־המדינה, אי,

.77 שזר, זלמן
 ל- נתמנה.

 וייצמן מכון מנכ״ל
 פרופסור למדע,

דח־שליט, עמוס
וחו ירושלים יליד
הגרעין, מבנה קר

 של אחיו הוא דה־שליט מנכ״ל .40 בן
 דה־ (״ממה״) מאיר התיירות משרד מנכ״ל
 (עפולה, קרקעות רוכש של ובנו שליט

 שנטע האיש דה־שליט, משה הרצליה־פיתוח)
 ב־ הראשונים והשזיפים האגסים עצי את

עמק־יזרעאל.

בירוש התנ״כי בגן־החיות נולדה. *
 אי־פעם שנולדה הראשונה השימפנזה לים,

ה ואמה. צ׳ארלס לשימפנזים במרחב,
ל שקרא אמריקאי נדבן תרומת הם הורים
 דרווין צ׳ארלס התורשה חוקר על־שם קופים
 על דעתו את בכך חיווה הוא אמה. ואשתו

 קרוב־ האדם לפיו דרווין. של המינים מוצא
השימפנזד* של משפחה

שזר

כארדו
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