
חמרורים
נחלה מאריה בנצרת, נישאו. *

 בירדן, אל־זרקה תושבת ),22( דאביני
 סאפייה, וכוטרוס בטבריה, שנולדה

 ביקור בעת אשתו את שהכיר מוסך בעל
 הפועל אל יצאו הנשואין בירדן. חג־המולד

 מבר של הפעילה התערבותו בזכות בעיקר
 מהנדס־מטו־ ג׳ראלד, מארק החתן, של מיקרי

 ששיכנע מארצוח־הברית, שעלה בדימוס, סים
מיר הכלה כניסת את להתיר משרד־הפנים את
 עת שנים, עשר לפני שעשה כפיי בדיוק דן,

 סגן־נשיא (אז) את אישית בפגישה שיכנע
כניס להתיר ניכסון, ריצ׳ארד ארצות־הברית,

 לארצות־הברית, דרום־אמדיקאי חתן של תו
ארצו. למיכסת מחוץ
 איש של 43ה־ הולדתו יום נחוג. +

א״ מישח הבימה
 סמר- יליד שרוב,

לשחק הנשוי קנד,
 דליה הבימה נית

פרידלנד.

יום נחוג.
של 35ה־ הולדתה

טיידור, אליזבט
ל זכתה בו בשבוע
 על נלהבת ביקורת

ה בעיבוד הצלחתה
 אילוף של קולנועי

מ היא בו הסוררת,
ה בעלה לצד ככבת

בורטון. ריציארד חמישי,
 טוני, של 37ה- הולדתו יום נחוג. ■¥-
 עמה מרגרט, הנסיכה בעל סנודון, לורד

 באיים התבודדות של משבועיים השבוע שב
הקאריביים.

 שר־ של 67ה־ הולדתו יום נחוג. ■¥-
 כמרדכי שנולד בנטוב, מרדכי השיכון
 סולל בנטוב, וורשאי. למוציא־לאור גוטגלד

 משמר־ וממייסדי ביצות מייבש כבישים,
 מוסמך הוא היום, עד חי הוא בה העמק,

ה ממשלת של המשפט (בשעורי למשפטים
ל ביותר העקביים הלוחמים ואחד מנדאט׳)
 לפני ארץ־ישראל בעיית של דו־לאומי פתרון
 זה אחר בזה שימש אחריה המדינה, הקמת

והשיכון. הפיתוח כשר־העבודה־והבינוי,
 פייכל של 70ה־ הולדתו יום נחוג.

 בתי- ומנהל רבנים שושלת צאצא מלצר,
 בקול שנה עשרים לפני שהחל דתיים ספר

כ שלו הקאריירה את המנדאטורי ירושלים
 הוא בה קאריירה בתנ״ך, פרקי־היום מסביר
ישראל. בקול ממשיך

 שחקן של 60,־ד הולדתו יום נחוג.
שח של אחיו בן״יוסף, אברהם הקאמרי

 מהנדס־נפט של ובנו כוגן, נתן הקאמרי קן
 בגנד התיכוניים לימודיו את שסיים רומני,
 ממנה הרצליה, נסיה
 ללימודי לבלגיה יצא

במ והעדיף הנדסה,
 להשתלם זאת קום

ל ובזימרה. בבאלט
 ארצה שב מכן אחר

 מעיסוקי־ והתפרנס
 רתך (כגון אקראי

 ים־המלח) במפעלי
התיאט להקמת עד
 שהוא הקאמרי, רון
ו ראשוניו בין היה

תפ עשרות מילא בו
 מוילי, מעולים קידים
 בשדות, הלך בהוא

הרוחות. בפונדק תיבת־הזימרה לבעל עד
 ד״ר של 71ה־ הולדתו יום נחוג. +
 גדרתי רופא פון־וייזר, וורפגאנג זאב

הרא במלחמת־העולם אוסטרי וקצין־תותחנים
 המפלגה יו׳׳ר בעבר להיות שהספיק שונה,

 עיתונאי־חוץ בארץ־ישראל, הרביזיוניסטית
ה בין והציע, אסיה ברחבי סייר (עת גרמני
 ברית בהודו המוסלמים למנהיגי שאר,

 פצוע באנגלים), למלחמה מוסלמית־יהודית
 יום) 28( שובת־רעב ,1929 מאורעות־הדמים

 בפקדו ופצוע־קרב בלאטרון בריטי במעצר
 באר־שבע. כיבוש בעת תותחנים יחידת על

 בשנותיה החירות מתנועת שפרש פון־ודייזל,
 פרו־ שבועון מכן לאחר הוציא הראשונות,

 וקצר־ימים, קיצוני ואנטי־קומוניסטי מערבי
ל הכלליים הציונים בשליחות יצא המערב,

 אחת: ציבורית בפעילות עתה ומסתפק צרפת
לגרי־צדק. האגודה סגן־נשיא

 היד ארצות־הברית, סגן־נשיא נפצע. ^
 לבית־ בכניסה מעד עת האמפריי, ברט

השמאלית. ידו בפרק עצם שבר מגוריו,
ה הצי אדמירל ,61 בגיל נשרן?.

 באש התלקח עת ייגר, הווארד אמריקאי
 הקצין היד, ייגר ימי. בבסיס צריף־מגוריו

 לירות ההוראה את 1944 ליוני בששה שנתן
לצרפת. הפלישה את שבישרה הרקיטה את
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 תכשירי באמצעות ועדנה זיו לעורך להקנות תוכלי את גם
 הנודעת, התכשירים מערכת — ״רבלון" של 86001350006 ה־

הפנים• בעור לטפול

.מחר. לנו ותודי היום בעורך טפלי . .

ר חדש אפו ס- משולב בסי
\^*00111(1־01(8 8111811!11£ 8111*ירבלוו ממעבדות

 יעניק החדש התכשיר וגוון• לחות של מזיגה ״רבלון" חברת יצרה עבורן
 שלווה• נסוך טבעי מראה רעננה,ולפניין הרגשה לך
 על לשמור כדי '14000 0ז0ק5 810511109 51111' של אחת במשיחה די

 סומק־קטיפטי לו להקנות בזמן ובו רוויה לו להוסיף לחות־עורך,
השינה)• לקראת••• (ואפילו ומרהיב• מושלם

מפורטים והסבר הדרכה חמרי ותקבלי ת״א 16202 לתיד• כתבי נא

•16י00—19י00 השעות בין ו־ד׳ ב׳ ,בימים247555 טל ,65 ציון חובבי רבלון״,רח׳ ב״בית חינם נתן אישי יעוץ

ם , סו ר בנבינד נדרך אז־ כ

י ו נ ת ש ב ו ת כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנו*

 על־מנת מראש, שבועיים כך על לחודיע
החדש. למענו העתון במשלוח עיכוב למנוע

מעמידה
לרשותך

י 1

■ חדישה
 <§ מתוצרת חרטות במכונות יטנות מכונות מספרות.החלפת טל פנים ותכנון עצוב

< סוג. מכל טעו במייבטי כללי ו־״מולוס׳/וטפוץ ״פארמונט־ ״דליה*.
י .םו.0ם -16.□ם הטעות בין יום בכל פתוחה המוצרים טל מתמדת תערוכה
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