
תמרורים
ג חו  ייוסףז של 70ה־ הולדתו יום ♦ נ
ב התימנית לזרה הראשי הרב משרדם,

 שנה כשישים לפני ארצה שהגיע רחובות,
 בחגיגה שעריים. שכונת מייסדי בין והיה

ה חיתן שאותם השכונה תושבי השתתפו
 חיתן הוא ונכדיהם בניהם את גם ואשר רב׳

אבינו. אברהם של לבריתו והכניס

ה ז פ ש ו  של הבלונדית פצצת־המין ♦ א
כ גרייכל, כמי ,40ה־ משנות הוליבוד

 נפלה שלה, הכלב רצועת על מעדה אשר
ה לעינה מתחת תפרים לחמישה ונזקקה
ימנית.

 פי■ ד״ר היהודי רופא־השיניים ♦ חלה
 הש־ אחרי חודשים שישה כלייכרג, ליפ
 מ- בחזהו, חדש לב של המוצלחת תלתו

המצ דבר החדש, ובליבו בריאתו תסבוכת
שני. לב השתלת ריך

ו ד ר פ ה ♦ נ
השבדית שחקנית
אקלונד בריט
 ה־ השחקן מבעלה

 פיטר אנגלי־יהודי
 שש אחרי סלרס,

מאו נשואין שנות
 נולדה בהן שרים,

ויק היחידה בתם
 לקה ובהן טוריה,
 בהתקפת־לב סלרם

 — ממנה והתאושש
 לדברי זאת, גם זאת

 בהשפעת ידידיו,
 ממנו הצעירה אשתו

יה ״עכשיו בהרבה.
 אחד דבר רק לנו יה

 הכריזה משותף,״
לרו בהגיעה בריט

 סרט להתחלת מא
ה ״הקאריירה חדש,

ל הבת, קולנועית.״
 תישאר ההסכם, פי
אמה. עם

ג ו ח  יום ♦ נ
 של 46,־ר הולדתו

 מרדכי מע״י ח״כ
בגדאד, יליד כיבי,

 (בית־ספר בערבית חינוכו את שהתחיל
 (ה־ בעברית אותו וסיים אל־עדאדיה) תיכון

 לכישפט בבית־הספר למשפטים פאקולטה
 עשה לציונות דרכו את בתל־אביב). ולכלכלה

 (לקיבוץ ארצה עלייתו אחרי וגם במחתרת,
 קשריו את ניתק לא 1945ב־ מעוז־חיים)

לע המדינה קום אחרי יצא זו, מחתרת עם
פרם. דרך הבלתי־חוקית העלייה באירגון זור

ה ל צ י  שלה בווילה שאחזה מדליקה • נ
 הנסיכה לשעבר, איראן קיסרית ברומא,

 עתה שסוראיה, בעת פרצה האש סוראיה.
 של השנייה בקומה ישנה קולנוע, שחקנית
 שומר־לילה של לעימותו הודות הווילה.
ש לפני מחדרה, להימלט סוראיה הספיקה
בו. אחזו הלהבות

ג חו  יצחק של 37ה־ הולדתו יום * נ
 יוקנעם המושבה של רבה חרל״ם, מאיר

 נולד. בה ראשון־לציון, של רבה של ובנו
 וחצי, 17 בן בהיותו לרבנות הוסמך הוא

 וחצי, 24 בן בהיותו בפועל רב התמנה
המת מישפחה לבן טבעי אך שהוא דבר

המלך. לדויד ייחסת

♦ ר ט פ באמ מהתקפת־לב ,63 בגיל נ
ה התובע כאור, פריץ דירתו, של בטיה
 האסא של כללי

 וצי (מערב־גרמניה)
 שהביא ייד־הנאצים
 בין לדין, להעמדתם

 מנהלי של השאר,
 אוש־ מחנה ומפקדי

 היהודי באור זיץ.1
 בעיר כשופט כיהן

 פוטר שטוטגארט,
 ל־ היטלר עלות עם

 ל־ הוכנס שילטון,
 הצליח ,,־ריכוז1מחנו

 לדג־ ממנו לברוח
 שוב נתפס מארק,
 זו ארץ כיבוש אחרי
הפ בשנית, להימלט הצליח הגרמנים, בידי
 מלחמת־ גמר עד שהה בה לשבדיה, עם

 לחפש לגרמניה שב כאשר השנייה, העולם
נקם.

כריט
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הלפרין רפאל
המבו חוברת הוציאו רפואי יועץ בשיתוף

שנים. של וניסיון מעקב מחקר, על ססת
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אגורות 50 של בול בצירוף התלוש שלח
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ית1הפוד*טכ המכררה

612741 טל. ,31 טשרניחובסקי ת״א,

על אישי דו״ח

ן ד י ב א ד ו ד מאת
 תכונות את לבדוק יוצא נודע משורר

 גופו־ על המדובר־ביותר־בעולם הסם
 בעברית: ל.ס.ד. על היחיד בספר הוא

 / ומין .ד.0ל. / ויוזמה ל.ס.ד.

ומלים ל.ם.ד. / ונישואים ל,ם.ד.

הספרים חנויות בכל

ת״א ,3 שטראום ברונפמן־אייל, הפצה:
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