
תמרורי□
 )26( יוון מלך לקונסטנטץ נולד. *

ה ילדם אנה־מאריה, המלכד, ולרעייתו,
יוון. לכס יורש־עצר הראשון, בנם שני,

פרו של 55,־ד הולדתו יום נחוג.
 ו־ (לתלמוד העברית האוניברסיטה פסור

ל אורב!־, אלימלך אפרים מידרש)
 לבתי־ משרד־החינון־ ומפקח צבאי רב שעבר

ל תנועה לאחרונה שיזם תיכוניים ספר
בה. שפשתה המפלגתיות מן הדת טיהור

אבר* של 60,־ד הולדתו יום נחוג.
 הגנוז) השחר (אל משורר כרוידס, הם

 )1964—1928( שנים 36 משך ששימש ועורך
 את שהחל ברוידס, הסופרים. אגודת מזכיר
 למצרפות בבתי־חרושת כפועל בארץ דרכו

(הספ פועל־בניין גם בזמנו היה וגפרורים,
ה וממיסדי הר־הצופים) על הלאומית רייה
 הסיסמה את טבע עבורו העובד, נוער

ולשלום. להגנה לעבודה,
 לוד* של 75ה־ הולדתו יום נחוג. +
 שנים 45( ותיק ירושלמי צייר כלום, ביג

 הראשונה במלחמת־העולם ששימש בבירה)
ב נודע האוסטרו־הונגרי, בצבא צייר־מטה

 שלו, וד,מרחביים הארצישראליים הנוף ציורי
 לשם בנגב, צה״ל לכוחות בשעתו נתלווה

לוחמים. דמויות ציור
 ה־דד הולדתו יום בהאנוי, נחוג. +

 ויאט־נאם, צפון נשיא צ׳י־מין, הו של
 כמעט לפני כבר שהחל לשעבר נער־סיפון

 של העצמאות מלחמת בניהול שנה 50
ודרסיי). של (בוועידת־השלום מולדתו

 יעקב של 80,־ר הולדתו יום נחוג.
תל־ ירושלמי, וגרפיקאי צייר שטיינהרט,

פונדה
 לשעבר, בצלאל ומורה מאטים של מידו

 שלו, ועיטורי־הספרים בפיתוחי־העץ הידוע
ציוריו של היהודיים במוטיבים במיוחד אך

ירושלים). חורבות על (ירמיהו
 חגיגי בקונצרט בירושלים, נחוג. ^

 82 נטעו שנגדה קול־ישראל, תזמורת של
 המנצח של 82,־ר הולדתו יום שמו, על עצים

 שווייץ, תושב קלמפרר, אוטו היהודי
המעו התזמורות עם כמנצח־אורח המופיע

בעולם. לות
 ברט־ של 95ה־ הולדתו יום נחוג. ^

 רודף־ ,פילוסוף מתמטיקאי, ראסל, ראנד
הביו ולפי )1950( פרם־נובל ובעל שלום
 מאהב גם לאחרונה, שהתפרסמה שלו גרפיה

 של פירושו ראסל של דעתו לפי משקל. בעל
 חייו מחצית כי הוא 95,־ד ההולדת יום

חלפה. כבר
 הרב ,70 בגיל בעפולה, נפטר.

ש תימן, ויוצא נהלל איש כהן, זכריה
 מקובל והיה המושבים, תנועת כרב שימש
 מושבניקים על גם הליכותיו נועם בגלל

 עת אנושים פצעים שנפצע אחר חילוניים,
נסע. בה המכונית תקר, בגלל התהפכה,

 לידי ,83 בגיל בתל־אביב, נפטרה. +
 והמתרגם הסופר של אלמנתו פרישטץ,

 פריש־ דויד טאגורי) רבינדרנת ביירון, (לורד
 ב־ מותו אחר כתביו כל את שהוציאה מן,

 (קיוסק בדוחק שהתקיימה האלמנה .1922
 התלוננה ותיאטרון) קולנוע כרטיסי למכירת

 הנושא בתל־אביב גדול רחוב ״יש פעם:
 חדר אפילו אין ולי בעלי, של שמו את

קטן.״
 שחקנית פאריסאי, בפרבר נישאו.

 )29( פונדה ג׳יין האמריקאית הקולנוע
 בטקס )39( וואדים רוז׳ה הצרפתי והבמאי
 הנישואין כי שגילו אחר חוזר, נישואין
 בלאס־ווגאס, שנתיים לפני שנערכו שלהם,

 מכיוון בצרפת, תופשים אינם ארצות־הברית
 הרשויות אצל הרשמה על הקפידו שלא

המוסמכות.

 בשחיה עולמי אלוף — מוסקוני אלאן
 בריצה עולמי אלוף — קלרק רון
 בטניס עולמי אלוף — סנטנה מנואל
במשקאות עולמי אלוף — $1-ן}חנ6511

ה תי עליך מ שו ע ל
תמונו מופיעות ממול, ההשתתפות, בטופס .1

 השם את רשום עולמיים. אלופים 4 של תיהם
 מתוך לתמונתו, מתחת אלוף כל של הנכון

 הטופס את גזור למעלה. המופיעים השמות
סנפרש״. ״חידון ת״א, ,16068 לת.ד. ושלח

 משקאות של תויות 6 לצרף יש טופס לכל .2
: כלשהם סנפרש

 קולת פטל, לימון, תפוז, — ממותקים מיצים
קולה פטל, לימון, תפוז, — לו״קל מיצי

 ענבים, תפוזים, אשכוליות, — קלים משקאות
מישמש

טוניק, איל, ג׳ינג׳ר קולה, ־־ גזוז
תפוזים, תות־שדה, מסטיק,

סודה. סנפרש־אפ,
לב: שים

!מהבקבוק בנקל יורדת והיא התוית הרטב

!הזדרזו
 כדורי־ים 100 יוגרלו שבועיים בכל
הפותרים. בין

 ל״י 1,000.— של הגדול הפרס
 יוני. בסוף יוגרל

 רואי מפקחים ההגרלות על
 נציגי החברה, של החשבון

והפרסומאים. ההנהלה
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 מתבקש כתובתו את לשנות חמבקש מנוי
 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש. למענו העתון במשלוח עיכוב למנוע

15525 הזה העולם


