
שתתפים 100 מ
 והמשעשע המרתק הססגוני במופע

המשפחה דכד
: ה ר ו כ ב  8.30ב־ 5.6 שני יום ה

8.30ב־ ערב ערב
9.30-6.45 הצגות 2 ש. ומוצ רביעי שני. בימי

 למשרד יפנו במרוכז לבקר המעונינים ומפעלים מוסדות
תל־אביב 248181־2 טלפון ,101 דיזנגוף רח׳

בארץ. המשרדים בבל כרטיסים

6!3א(ך "//מד

ת י ש ע מ
 כוון. אנטנות, תיקונים כולל חדשים 6 ערג קורס נפחח

באלקטרוניקה. קודמות בידיעות צורך אין
8—4 ;13—8 טכנית גמנסיה הרשמה:

ב י ב א ־ ל ת ל י מ ש ח ה
ל□נ^ה ■הודה ^כןהנח תחנת מאחורי מרכזית תחנה צ ־ ת ו

כתובת שנוי
 ממבקש כתובתו את לשגות המבקש מגוי

 על״מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש. למעגו חעתון במשלוח עיכוב למגוע

תמרורים
 בן■ לעמדיה בקריית־אתא נולד. ^

 לפועל־ שנים 27 זד, הנשואה ,46 הדוש,
 העשרים, ילדם ,47 ן*הרוש,3 מאיר דחק
ו מארוקו יוצאת עמליה, היתד. בכך בן.

 בנות לעשר אם נכדים, לחמישה סבתא
בנים. ועשרה
 אריה של 55ה־ הולדתו יום נחוג. ^

 דרום־ יליד עורן־דין פינקום, לואים
 מ־ עסקן, אפריקה,

לאק (המחלקה פא״י
ה והמזכיר דמאים)

 של הראשון כללי
ש ,משרד־ד,תחבורה

ה חברת את יסד
 אותה אל־על, תעופה

 שמונה משך ניהל
 הראשונות, שנותיה

תפ את שקיבל עד
ה של הגזבר קיד

מ היהודית, סוכנות
 ה־ לכהונת עבר מנו

פינקוס פטירתו (אחר יו״ר
שרת). משה של

 אריה של 58ה־ הולדתו יום נחוג. ^
ב הראשונים הקריקטוריסטים אחד נכון,

 שנודע פאריס וחניך פולין יליד (דבר), ארץ
ומעטר־ספרים. כצייר־תפאורות גם

פרו של 60ה־ הולדתו יום נחוג. ^
 אזרחי) (למשפט העברית האוניברסיטה פסור

ל ישראל פרס בעל טדסקי, גדדו גד
 הפרופסורים מקבוצת ואחד המשפט מדעי
לסטטיס הפרופסור (כדוגמת איטליה ילידי
 מדעית תרומה שתרמו בקי) רוברטו טיקה

 בשלושים ׳ הירושלמית לאוניברסיטה ניכרת
האחרונות. השנים
אורי של 68ה־ הולדתו יום נחוג. ^
מוסק יליד ונפט מכונות מהנדס שלון, אל
 תל־אביב, עיריית (מועצת עירוני עסקן בה,
לשע סולל־בונה ומהנדס הדר־הכרמל) ועד
 בית־החרושת מנכ״ל שנים 39 זה המשמש בר

 האינג׳י* אגודת יו״ר שהיה מי שלון, שמן.
 משנה־ של בעלה הוא והארכיטקטים נרים

אז (להנדסה הפרופסור הטכניון, לנשיא
 לחומרי־ עולמית מומחית שלון, רחל רחית)
בצה״ל. לשעבר בכירה וקצינה בניין
 יוסף של 70ה־ הולדתו יום נחוג. ^

התור בגייסות מדריך־ספורט יקותיאלי,
 הראשונה, מלחמת־העולם של בשכם כיים

האר ההתאחדות את שנה 40 לפני שיסד
ה המכבייה את יזם לכדורגל, צישראלית

 (במלאות בתל־אביב 1932 בשנת ראשונה
 כלהטוט עבר, בר־כוכבא) למרד שנים 1800

 בראש סיני מידבר את למכבייה, פרסומת
 פקיד לשעבר יקותיאלי, מכבי. אופנועני

ל אב הוא מקרקעי־ישראל, במינהל בכיר
 צעדתו היא היום עד הגדול שתחביבו ששה,

היומית.
פרו של 80ה- הולדתו יום נחוג. •¥-

 מנתח אוסטרוכסקי, זיגפריד פסור
מוסי כחובב הידוע קופת־חולים, של ותיק

 את שנים חמש לפני שהקדיש וציור, קה
מאוניבר פרופסור־הכבוד תואר קבלת נאום
 יהודים רופאים של להשפעתם ברלין סיטת

מר הפרופסורים (ביניהם: יוצאי־גרמניד,
 הרפואה על עצמו) ואוסטרובסקי צונדק כוס,

בארץ.
 הארי של 83,־ד הולדתו יום נחוג. ^

 של לשעבר הנשיאים משני אחד רומן, ט
 דזזיים (.השני: בחיים שעודם ארצות־הברית

אייזנהואר).
 קשיש של הולדתו יום בקניה, נחוג.

 34ל־ בעל נג׳ירי, צ׳יף קניה, אזרחי
 300ל־ וסב בנים 36ו־ בנות 68ל־ אב נשים,
נכדים.

 מבואות ליד בתאונת־דרכים נפצע.
שר־התיירות־ חולון,

קול, משה והפיתוח
 יום לפני שבועיים
ב .56,־ד הולדתו
 נפצע בה תאונה,

 נפצעה בראשו, קול
ב־ קטה, רעייתו,

שלה. אגן־ד,ירכיים
ב נפטרה. *

חנה׳ ,80 גיל
 אחת שפרינצק,

ה העבריות הגננות
אל ביפו, ראשונות

 הכנסת יו״ר מנת
 שנותיה עשר משך

 לתפקיד שהגיע שפרינצק, יוסף הראשונות,
 לימוד שכללה עיסוקים שורת אחר זה

ה בראשית ביירות, באוניברסיטת רפואה
 ההסתדרות של הכללי המזכיר ותפקיד מאה,
מלחמת־העולם. בימי
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