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השלמות שיא

תמרורים
ה ד ל  טאהא עכלה ברבת־עמון, . י
ב שהואשמה הערביה המורה עדאמה,

מיר להעביר ניסיון
 מזוודה לישראל דן

כפו תחתית בעלת
 חומרי־נפץ, ובה לה,

 יחד הוגלתה, ואשר
 לירדן. בעלה, עם

 :לילד שניתן השם
בער (מורד, תאיר
בית).

ג ו ח  יום־הו־ ♦ נ
 רבי של 67ה־ לדתו

 שניאור־ מנחם־מנדל
חסי של רבם סון,

יו הידוע חב״ד, די
 האד■ בשם תר

 מלוכא־ מו״ר
 חגיגת את ביץ׳.

ה־ של יום־ההולדת

עדאמה

ב־ היושב אדמו״ר,
חסי חגגו ארה״ב,

 בקריית- בארץ דיו
ק עם יחד מלאכי,

ח עולים של בוצה
 לפני שהגיעו דשים,
לא ספורים ימים
ספרי־ שני ועם רץ,

באו שנשלחו תורה,
 על־ידי מיוחד פן

 בארצות־ יום־הולדתו את חגג אשר הרבי,
הברית.

ג  פייכל של 72ה־ יום־ר,ולדתו ♦ נחו
 בתי- ומנהל רבנים שושלת צאצא מלצר,

 את שנה 22 לפני כבר שהחל דתיים, ספר
 המנדטורי, ירושלים בקול שלו הקאריירה

 בה קאריירה בתנ״ך, פירקי־היום כמסביר
ישראל. בקול היום עד ממשיך הוא

ו א ש י  לויס, מר בכנסיית בחיפה, * נ
ו עיסא הכיב עוזי״ם כתב העיתונאי
ש חביב, אנדריה. פאייז בת נבילה

(גם בכתיבה העוסק במשפחתו היחיד אינו

האדמו״ר

 מקניט
 הטלויזיה

 הטוב
!בעולם

ה מקלטי הטלויזי

שאוב־לוונץ
ם י נ י י ט צ מ

מעולה בטכניקה •
ה בקליטה • ד ח
י בעצוב • נ ר ד ו מ
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 פרסים. נושא אמנותי בחידון להשתתף אתכם מזמינה ״שאוב־לורנץ״ חברת

 זה. בעתון שהופיעו האמנותי״ ״החידון מודעות 6 של סדרה מתוך האחרונה הינד, זו מודעה
 המידעה אח לגזור יוצרה, שם ואת יו במודעה המופיעה האמנותית היצירה שם את לזהות המשתתפים על

 יותר לשלוח יכול משתתף כל !השלמות שיא ״שאוב־לורנץ״ עבור תל־אביב, 2306 לת.ד. הפתרון עם ולשלוח :
!אחד מפתרון

 רדיו־טרנזיסטור — שני פרם — להו״ל נסיעה — ראשון פרם :פרסים בהגרלת ישתתפו נכונה הפותרים
 אמנות. ספרי של פרסים 10 ועוד ״שאוב־לורנץ״ טרנזיסטור — שלישי פרס ״שאוב־לורנץ״. ביתי

!זה בעתון בקרוב יפורסמו ההגרלה תוצאות

 אל־ בינת הספרותי בשם החותמת אחותו,
העיתו הוא בעט), כמושכת ידועה שאחיה,

 מלחמת אחרי שהעביר, מישראל הראשון נאי
המער לגדה מגוריו מקום את ששת־הימים,

 מנצור, עטאללה הארץ סופר הוא (השני בית
המיזרחית). לירושלים שעבר

♦ ר ט פ ש מי ,45 בגיל מהתקף־לב, נ
 במיב־ חיל־האוויר של קצין־המיבצעים היה

 יפה אכרהם (מיל.) אליף־מישנה צע־סיני,
 [מיל.] האלוף דודו מבן־ להבדיל (״הקטן״,

 הארץ, יליד ״הגדול״). המכונה יפה, אברהם
 היה הבריטי, בצבא ביחידת־תובלה שירת
 בטיבוע השתתף ב׳, עלייה באירגון מעיל

 עבר באיטליה. לינו הסורית אוניית־הנשק
 של לחיל־ד,אוויר הצטרף קרבי, טייס קורס
 שיח־ אחרי בכירים. תפקידים מילא בו צה״ל
 חברח־התעופה את וניהל הקים מהצבא רורו

ל בניסיונות השאר בין שעסקה אווירום,
מלאכותי. גשם הורדת

♦ ר ט פ קצ מחלה אחרי בנצרת, נ
ה שנות בסוף ששימש מי ,65 בגיל רה,

 ראש המדינה, של הראשונות ובשנותיה מנדט
 הכפר יליד פאהום. יוסף — נצרת עיריית
המשפ לאחת בן התבור, שלרגלי דבוריה

 ב־ שהיתר, בגליל, והעשירות הנכבדות חות
 שהתורכים מהזמן עוד עמוקים, קשרי־ידידות

 ראש־ סגן של משפחתו עם בארץ, שלטו
 את שמסר כאיש זכור אלון, יגאל הממשלה

כיבושה. אחרי צה״ל, לכוחות נצרת העיר


