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תםר!דים
ו ל ג ת  לפני שנערכו נישואי־הסוזר, ♦ נ

 בין שנים, שמונה של היכרות אחר חודשיים,
א סו רנ פ ־ ר, ז׳ן נ י טי  צרפתי יהודי ,29 ש

 משתפי־ על סיפר בו טרבלינקה, שספרו
 עורר נאציים, במחנות־ריכוז יהודיים פעולה
ט סערה, בשעתו רי ג ש, ו ט כי או ר כ ץ־  פ
 פון־בראוכיטש, וולטר הפילדמרשל של נכדתו

 בשנים הגרמני הצבא מפקד שהיה מי
1938—1941.

ג ו ח ה של ה־סד הולדתו יום • נ ח מ  ש
ם, א ש רפ״י, איש וכיום מהנדס״מים כל

 הנחת את ד,יתווה
 הראשון המים צינור
מ יותר לפני לנגב

 את בשחדו שנה, סג
הת על־ידי הבדווים

מיו מים ברזי קנת
 למענם. בצינור חדים

 הנגב שוטרי את
 שאים־ על־ידי שיחד

 את להחליף להם שר
מ בסוסים גמליהם

 לנגב. המים שבאו
 נודע מאוחר יותר
 הנשק במייצר בלאס

 הראשון האנטי־טנקי
 המים (תיכנון תה״ל מנהל הארץ, מתוצרת
מפא״י. של מחלקת־האקדמאים ואיש לישראל)

♦ ג ו ח גר של 70ה־ הולדתו יום נ
ם ם, שו פרו שנה 40 משך שהיה מי שלו
יהו לפילוסופיה העברית האוניברסיטה פסור
 תורת לחוקר שהפך מתמטיקאי וקבלה, דית

 בתורות עיקריות מגמות ושספרו הניסתר
 אין שלרוחות (,״ידוע היהודיות המיסתורין
בינלאומי. רב־מכר היה צלליות!״)
ג ו ח ה של ה־סז הולדתה יום * נ  חנ

 בירושלים, הזקנים מושב מייסד נכדת לוין,
 בארץ הראשון העיר ראש 1956ב־ שהיתר,

 מועצה, בראש (כראשון־לציון), נקבה ממין
 20 לוין, מיכאל הפרדסן בעלה, ניהל אותה
 המתנדבות בין שהיתר, לוין, לפניה. שנה

 של הבריטי לנשים לחיל־העזר הראשונות
 הגיעה (איי.טי.אס.), השנייה מלחמת־העולם

העב החיילות כאס נודעה סגן, לדרגת בו
נתמנ עת היטב השתמשה בו תואר ריות׳

חיל של ראשית גיוס קצינת ,1948ב־ תה׳
צד,״ל, של י,נשים

ג ו ח ק של 70,־ר הולדתו יום ♦ נ ח צ  י
, די א כ  של וגיסו העתיקה ירושלים יליד ע

 שערך יוסף, דוב ,שר־ר,משפטים שהיה מי
 ובעונה בעת הראשונה, מלחמת־העולם אחר

 שיצאו ירושלמיים עיתונים שלושה אחת,
 דואר — הרשמיות השפות בשלוש לאור
 ואשר — וקילי ופלסטיין אל־יום בריד היום,
ל הראשי כמתרגמן שנים 24 משך שימש
ממשלת־המנדאט. של עברית

ג ו ח  שמו■ של 43ד,־ הולדתו יום ♦ נ
ק ה הישראליים השחקנים אחד סגל, לי

 10( ביותר מוקלטים
הק רובם תקליטים,

 שירי־יל- של ראות
 הבימה איש דים),

המנג איש ולשעבר
ההג אירגון של נון
 אחראי היה בו נה,

עי והפצת להדפסת
החו המחתרת תון
 זרח שכוכבו מה,

כ־ שנה 20 לפני
ה בבערבות צביקר,

ה ושהצלחתו נגב
 עם לו באה גדולה

ב־ באידיש הופעתו
עליכם. שלום של מענטשלעך קליינע

ג ו ח ר־ של 73ד,־ הולדתו יום ♦ נ פ  א
ם ץ, ה ל  כלכלן רוסי, רופא של בנו אי
הרא המיזרח יריד את שניהל מיקצועו, לפי
ב קיקיונית חברת־תעופה מכן ולאחר שון
 מ״ נודע אך ארצישראליים, נתיבי־אוויר שם

מס שנים לפני לגימלאות פרישתו עד 19ץ8
ישראל. של הראשון הממשלתי כמדפים פר,

ג ר ה ד דב־סרן בתאונת־מטוס, ♦ נ  ר
ט ר ס, פ רג  וטייס לכימיה דוקטור ,31 לו

 האסטרונאוט שהיה שנים, 11 של ותק בעל
 של לשהייה לצאת ושנועד הראשון הכושי

ה האסטרונאוט גם ושהינו בחלל יום 30
בתאונת־מטוס. שנהרג התשיעי אמריקאי

ר ט פ פר־ ,55 בגיל בירושלים, ♦ נ  א
ס ד, ה רו ל ס כ  (מטעם סגן־ראש־העיר א

 בקליד״ האשלג חברת עובד לשעבר גח״ל),
ב חרות עיתון מערכת וראש אצ״ל איש

ירושלים.

סגל

כלאם

1581 הזה העולם

ר ו ז ג

ר1של ו״האוץ ״הארץ״ מנויי לרבבות הצטרף
 להצטרף יכול אתה גם ״הארץ". עתון של מסודרת חלוקה קיימת מגוריך באיזור

 האוכלוסיה. שכבות בכל הנפוץ תלוי הבלתי הבוקר עתון ״הארץ", מנויי לרבבות
השבועי). המוסף (כולל ל״י 12.00 החודשי המנוי מחיר

 הבנקים אחד באמצעות מראש מנוי דמי תשלם אם ניכרת, מהנחה ליהנות בידך יש
 בארץ. הגדולים

ההסדר. פירוט להלן ראה נא
............................................. ומעטפה בול ללא ושלח החוצה באן קפל ............................................

לכבוד

ד ר א ה
 ומנויים ההפצה מחלקת

 233 ד. ת.
תל־אביב

 באמצעות המוען ע״י ישולמו דאר דמי
 תל־אביב. אלנבי, ברח׳ הראשי הדאר סניף

31.12.1967ב־ פג שתוקפו 102 מס. אישור

ממני* בכתב הפטקה על להודעה ועד זו אגרת מקבלת החל ״הארץ״ עתון לי לספק נא
 .1.12.67מ- החל שבתוקף, לתעריף בהתאם ל״י 12.00 לפי חודשי יהיה התשלום )1״

לפי: בנק באמצעות מראש יהיה התשלום או )2
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רז א ה
חודשים 3 חודשים 6 חודשים 12

ל״י 33*— סך ל״י 65.— סך ל״י 128.— סך
ל״י) 36.— (במקום ל״י) 72.— (במקום ל״י) 144.— (במקום

הארד
חודשים 3 חודשים 6 חודשים 12

ל״י 10.— סך ל״י 19.— סך ל״י 36.— סך
ל׳י) 10.80(במקום) ל״י) 21.60 (במקום ל״י) 43.20 (במקום

בנקים באמצעות סילוק לשם המחאה טופס לי לשלוח נא ״
............................ע״ס צ׳ק רצ׳ב — או *

....................... עיר .............. ם............... ........ פרטי ש ....................... משפחה שם
....................... בבית טל. מם. .. .................מם ................. ..................................רחוב

........................עבודה מקום
...............................................................העתון אספקת מקום

השולח) מכתובת שונה הכתובת (באם
....״הארץ״) לסניפי לפנות (נא עבודה במקומות מיוחדים הסדרים י

הרצוי והדגש המיותר מחק *
חתימה ......................................תאריך
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י א י ה נ י ס

חוויה שכולו אחד בטיול
 על לך מגישים תיור״ דן ו״אגד תיור״ ׳אגד

 מפואר, באוטובוס ימים, 5 בן טיול גלגלים
והמרתקים. המעניינים למקומות

ל ו ל ס : מ ל ו י ט הנפט, ערי סואץ, תעלת ה
 א־שייך, שרם פיראן, נוה קטרינה, סנטה מנזר

ועוד. נצראני ראס
 תיור״, ״אגד במשרדי והרשמה: פרטים

הנסיעות. סוכני כל ואצל תיור״ דן ״אגד

י ו נ י ת ש ב ו ת — כ
 מתבקש כתובתו את לשנות המבקש מנוי

 על־מנת מראש, שבועיים כך על להודיע
החדש למען העתון במשלוח עיכוב למנוע

ד מ ל

ת ל ה נ ה
חשבונות

ן ו כ מ ב

מ:יורז בוקר קורס *
ג׳ סוג

די ערב קורס * סו י
ג׳ סוג

ם קורס * תקדמי מ ל
ד׳ סוג
בקרוב הפתיחה

 ,7 סמולנסקין רחוב תל־אביב,
 .90 בן־יהודה מפנת

 על־יד ,21 הילד שדרת רמת־גן,
״אורדע׳׳. קולנוע




