
□,חמרזר
 עט- לזנאב ברבת-עמון גולדה. *

 קודמת, מלידה לתאומים אם ),25( אללה
אחת) ובת בנים וארבעה הראשונה החמישייה
 20 תוך שנולדו וישר״החי ירדן. בתולדות

 בזה נפטרו דקות,
זה. אחר

 יום נחוג. *
 של 57וד הולדתו

ד״ר עליון שופט
ויתקון, אלפרד

ומומ גרמניה יליד
 מיפים, לחוקי חה

 שנה 13 זה המשמש
שופ מעשרת אחד

ה בית־המשפט טי
עליון•

יום נחוג. * ויתקון
של 45ה־ הולדתו י

 ודי־ ירושלים יליד רבץ, יצחק רב־אלוף
 בנם הוא רבץ צה״ל.״ של השביעי רמטכ״ל

 ועסקנית העברי לגדוד אמריקאי מתנדב של
החק בבית־הספר לימודיו את סיים פועלים,

 את זה בזכות (וקיבל בהצטיינות כדורי לאי
מ היה לירות), שבע העליון: הנציב פרס

 פעולות על לאחראי נתמנה הפלמ״ח, ראשוני
 גרמנית פלישה לעת המערבי בגליל החבלה

 נעצר הפיקוד, בסולם עלה אחר אפשרית.
ב ונכלא הבריטים על־ידי השחורה בשבת
 פקד במלחמת־העצמאות יום. 130 משך רפיח

לירו הדרך את שפתחה הראל, חטיבת על
 פיקוד של המיבצעים קצין היה ואחר שלים,

הדרום.
מאי־ של 51ה־ הולדתו יום נחוג.

 מקצועו, לפי וכלכלן רומניה יליד חלדי,
ב שנה. 20 לפני לשווייץ הארץ את שיצא

 חברת את הקים מיליונים, גלגל זאת תקופה
ההס יו״ר סגן להיות הספיק וגם סומרפין

שווייץ. של הציונית תדרות
 ראש של 63ה־ הולדתו יום נחוג. .?ג

 קוסיגין, אדכסיי ברית־המועצות ממשלת
 הולדתו, יום לפני שבוע לעצמו, שהזמין

 חליפות תריסר חצי בלונדון, ביקורו בעת
 מוהייר מאריג הספקים, לתדהמת עשויות,
הגזענית. דרום־אפריקד, תוצרת
 אבי■ של 80ה־ הולדתו יום נחוג. +

 עיתונאי סופר, משורר, המאירי, גדור
 פוירשטיין, בהונגריה"כמנחם שנולד ומתרגם

הראשו העולם במלחמת קרבי כקצין שרת
ה שלשונו המאירי, הרוסי. בשבי ונפל נה

ש בעל־אחוזה אביו, מבית לו באה עברית
 בלב פוני, (סוס חיים פרסים מחלק היה

 מאולתרים, תנ״ך בחידוני הצלחתו על גזעי)
 השגעון — שלו המלחמה בספרי התפרסם

 את יסד בארץ מטה. של בגיהינום הגדול,
ו הקומקום, הראשון, הסאטירי התיאטרון

 דברי־ של הראשון והעורך המסמן גם היה
הכנסת.

 מארק של 80ה־ הולדתו יום נחוג. *
הציו ההסתדרות נשיא לשעבר ירכלום,

 השמאלניות, בעמדותיו שנודע בצרפת, נית
 מבין הבודדים העולים אחד שהוא ובעובדה
בחו״ל. הציונית הצמרת

 הגדולה הצרפתית המהפכה
 מחגורות אותך המשחררת

 ומחיבוך, מלחץ מביריות, ף
ת / ר פ ש מ ת ו  א

רגליך! חיטובי

!

ם י נ ו ב ר ״ ג י ס ר מ ״
ם עד הגרביים  דקיקים־עדינים, - למתניי

ת: סריגות בשתי ״ סריגת שונו ם ו ס ח מ  ״
 ססרץ׳ סופר וסריגת בגרביים רכבות עוצרת

בלבד. ל״י 6 - העליון. בחלק

] ם ,א׳ י נ ו ב ר ג
רופי השגעון חרון: האי ת גרביים הא  בעלו

ה סרט ד מ צ  לעור הנדבק העליון, בקצה ה
תח לחץ ללא מו  חיטובי על הגרב את ו

בלבד. ל״י 4.50 רגליך.

 ד״ר של 61ה־ הולדתו יום נחוג. ■)<
 הדתות שר ורחפטיג, זרח (למשפטים)

 הרב של בנו המחמיר,
 מפני שנמלט ורשאי

 לארץ והגיע הנאצים
הרפתק מסע אחרי
 רוסיה, דרך אות
 וארצוח־הברית. יפאן

ה התפרסם בארץ
ל אב שהוא שר,

ב (שלושה ארבעה
 במיוחד ובת), נים

ה למשפט כמומחה
תלמודי.

ב- נישאו. *
 ארצות־הב־ טכסאם,

 טדי■ נערת־בלי רית,
 ).23( שאליקם ודייל )19( כיד שח

 הופיעה שהכלה היה, הזוג בנשואי המיוחד
 שופט־ מצד מרגיעה לתגובה זכתה בלי,

מעו ״אני הנישואין: טקס את שערך השלום
 לפני שהנישאים הלבוש בטיב מתערב לא לם

לובשים.״
 אזרח־כבוד ,72 בגיל בחדרה, נפטר. ^

 אביאור, מיטה ד״ר הרופא העיר, של
 שנים, 43 לפני ארצה שעל־, גרמניה יליד
 כשהוא הקדחת, מיכי חוליו, בין עובר היה

חמור. על רכוב

 ידין, ייגאל דורי, יעקב לתפקיד: קודמיו *
 צבי לסקוב, חיים דיין, משה מקלף, מרדכי

צור.

ורחפטיג
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 לתלמידים עזרה
וצרפתית באנגלית

 לתת כדי הקיץ לחופשת עד תחכו אל
 או אנגלית בלימוד לילדיכם עזרה

 עוד להם לדאוג עליכם — צרפתית
 האחרון. השליש התחלת לפני היום,

 שעורים שנים מזה מקיים ״ברליץ״
 בשעות קטנות, בקבוצות לתלמידים

וצר אנגלית ללימוד המוקדמות, אחה״צ
 מתקיימים ב״ברליץ״ הלימודים פתית.

 ספרי לפי מוסמכים, מורים בהדרכת
 המקנה דבר — התלמידים של הלימוד

 החומר וידיעת ביסוס בכתה, בטחון להם
 גם מקיים ״ברליץ״ בית־ספר הנלמד.

 .וחיבור לדקדוק מיוחדות לימוד כתות
 הלימוד ספר לפי — תיכון לתלמידי

התלמידים. של

 ״הכומר״ מפני השמרו
הערום השועל אלא שאינו

ונוצ׳י דו אל
!בעקבותיו לרדיפה הצטרפו

 אנגלית לימוד
בהיפנוזה

 ולזכור לקלוט ללומד מאפשר
 העולה מילים כמות מאמץ ללא

המקובל. על

חנוכית להיפנוזה המכון
 תל־אביב, ,260 הירקון רה׳

4 4 1 8 7 5 טל.

ה העולם 1539 הז


