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כיריים

:ומשוכללים חדישים כיריים של שורה ולבחירתן לרשותן
״ ז פ ו מ  בכל החזית לוח מושלם, זויתי בסגנון המעוצבים הכיריים — ״

״משי״. מבערי הקשת, צבעי
" ם ו י ל ה שלמים הכיריים — ״  בשר. לצליית גריל עם המו

״ ט י ב ש  על מרהיבים, פסטל צבעי להבות, 5 עם מרובעים כיריים — 2 ״
איל. טהרת האמ

התקנים. מכון של תו־תקן — הכיריים לכל
ת מציעה בארץ, הגדולה הגז חברת ״פזגז״,  הבישול במכשירי השכלול שיא א

מה״ תא״אפיה; ארון, כיריים, בשלבים: הנירכש — ״עתיד" ראשונה: מיד — ״סי
 התנור — ״אופיר״ ס״מ; 40 רק שרוחבו וחשמל בגז או בגז המופעל תנור
מט״ ״אורן״ טרמוסטט; עם ביותר הזול  משוכלל, למטבח יוקרה תנורי — ו״קו

ועוד. לפיקניק; ותאורה גריל בישול מכשירי
השירות המשוכללים, ״פזגז״ תנורי של והמודרני העשיר המבחר
לכך ערובה הם — הדייקנית הגז ואספקת והמהיר האמין היעיל,
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תםחרים
. ה ד ל ו ל הנגב, שבצפון בשדרות, נ

 איש ולבעלה, ,35 תורג׳מן, הביכה
 של שלישייה מקצועו, לפי קדישא חברא

 האחת והבת הבנים לששת נוסף בנים־זכרים
נשואיהם. שנות 18ב־ להם שנולדו

. ג ו ח  פרופסור של 42ה־ הולדתו יום נ
ו שמית (לבלשנות העברית האוניברסיטה

 גושן־גוטשטיין, משה־הנרי עברית)
 הראשון הדוקטור תואר ובעל גרמניה יליד
 שמית, לבלשנות העברית האוניברסיטה של

 יותר הידוע אך חובב תסריטאי גם שהוא
וב היומית בעיתונות שלו הלשון בטורי

 לתנ׳׳ך הקונקורדנציה של מחדש עריכתה
 נמצאת היכן לאתר אפשר בה מנדלקורן, של
בתנ״ך. מילה כל

. ג ו ח  פרופסור של 45ה־ הולדתו יום נ
ה אקלימי) (למחקר ר הר, עז ש האיש זו

 שירת עת משמעת־המים, אגדת את שבר
 בתנאי כי וקבע צה״ל של בחיל־הרפואה

 מירבית כמות לשתות יש הארץ של האקלים
נוזלים. של

. ג ו ח  מרדכי של ה־סד הולדתו יום נ
ם ק ט, מ ס ש יוצא־גרמניה, פרסומאי ש
 כבר שלו, שפט פרסום שיקומיות עם החדיר

ב הקולנועי הפירסום את שנים, 35 לפני
 תל־אביב של בתי־ד,קולנוע (בחמישה ארץ
 תושבים) אלף 40 שמנתה ימים אותם של

שפמסקופ בזכות יותר היום והמפורסם  ה
רחב. מסף על שיקופיות־פירסום — שלו

. ג ו ח  52ה־ הולדתה יום בלוס־אנג׳לם נ
 ששבה כרגמן, אינגריד השחקנית של

 יוג׳ין של במחזה להופעה לארצות־הברית
 מאז לראשונה ממושכת ולשהות או׳נייל*

ולהת לשאת לאהוב, הספיקה בינתיים .1946
 שלושה לו (וללדת רוסליני מרוברטו גרש

מפיק- השלישי, לבעלה ולהינשא ילדים)

)1946(כרגמן
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ו א י ג ל ר ב ד ל ו מ ג ״ ע ב
ב י ב א ־ ל ה • ת פ י ם • ח שלי רו י

ב חייה היא עימו שמידט, לארס המחזות
ה השבדי ובאי פאריס ליד כפרית אחוזה
דאנהולמן. שלהם, פרטי

. ג  פרופסור של 80ה־ הולדתו יום נחו
 (לב, ותיק ירושלמי רופא צונדק, הרמן

 בית־ של לשעבר ומנהל חילוף־חומרים
 האחים מארבעת ואחד ביקור־חולים החולים
 מקם, (האחרים: הפרופסורים־הרופאים צונדק,
 טיפל צונדק יליד־גרמניה גיאורג) ברנרד,
 מילר, (חרמן גרמניים בקנצלרים בשעתו

 המלכות משפחות ובבני פון־שלייכר) קורט
באי וכמובן ועבר־הירדן עיראק מצרים, של

יצ אברהם הראשי כרב ארצישראליים שים
 (ושר־ מגילת־העצמאות וחותם קוק הכהן חק

מימון. לייב יהודה הרב הראשון) הדתות

. פטר  גרהארד ,74 בגיל בגרמניה, נ
 מלחמת־העולם של בדימום סרן רוסכאך,
 1924 בשנת במתכוון שלא שקבע הראשונה,

 כאשר הנאצים לסמל החומה החולצה את
 הסער פלוגות אנשי של ביגוד לשם רכש,

), הנאציות א. ס.  של ומוזל מיושן מלאי (
חומות. במיקרה, שהיו, חולצות,

. ר ט פ  פאול ,75 בגיל שווייץ, בבאזל, נ
 נדבן כנקאי, דה־־גרינצכורג. דרייפום

ש מגדל) ביטוח נשר, (בירה ומשקיע־הון
 את השנייה מלחמת־העולם באמצע הכשיל,
 את לסמן שוזייץ משטרת מפקד של תכניתו

 מחווה־ מתוך שוזייץ, יהודי של דרכוניהם
(יהודי). יו״ד באות הנאציים, לשכנים חנופה

שלונה אחרי *  הצהוב רוים בדולם כי
ה מן עתה, לעת לפרוש, החליטה )1965(
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