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1.12.1971־0 החל

שנה /ג2ל־ בלירות לשנה
תוצאות מחיר הוצאות מחיר
משלוח העיתון י משלוח העיתון

43 — 6 + 37 82 — 12 + 70 בארץ המנוי דמי •
46 = 9 + 37 87 = 17 + 70 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
60 — 23 + 37 115 45 + 70 ואיראן אירופה ארצות לכל •
55 = 18 + 37 106 = 36 + 70 לקפריסין •
75 38 + 37 146 1= 76 + 70 וקנדה לארצות־הברית •

גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה, •
77 = 40 + 37 150 = 80 + 70 תאילנד השנהב, חוף ניגריה, קניה,
90 53 + 37 175 105 + 70 ורודזיה זמביה אפריקה, לדרום •
87 50 + 37 170 = 100 + 70 ופנמה למקסיקו •

105 68 4־ 37 205 = 135 + 70 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •
112 — 75 + 37 220 111 150 + 70 וניו־זילנד לאוסטרליה •

תמרורים
, ג ו ח העיתו של 28ה־ יום־הולדתו נ

 כיום המנהל. ינאי, יוסי לשעבר נאי
 רשות מנהל של בנו ציבור, ליחסי משרד
 ינאי, יעקב (מיל.) אל״מ הלאומיים הגנים
 אשתו שם על אניט בשם למשרדו שקרא

אניטה.

, ג ו ח ב הונגריה, בירת בבודפשט נ
] יום־ רמי־מעלה, אורחים 200כ־ נוכחות

טיימר, אליזכט של 40זד הולדתה

טיילור

 רי־ בעלה עם יחד בהונגריה הנמצאת
 הזקן כחול בסרט המככב בורטון צ׳ארד

בהונגריה. המצולם
ג ו ח  מי של 75ה־ יום־הולדתו . נ

 מרדכי תל־אביב עיריית ראש שהיה
 חבר היה ,1924ב־ לארץ שעלה נמיר,
 עד העבודה מפלגת מזכיר דבר, הנהלת

 עיריית מועצת כחבר 1935ב־ נבחר ,1930
מז היה תל-אביב,

הפוע מועצת כיר
ה חבר בעיר, לים

ה של הארצי מטה
 1949ב־ היה הגנה,

במוס ישראל ציר
נב 1951וב־ קבה

הסתד למזכיר חר
 ול- העובדים רות

 1956ב־ חבר־כנסת,
ו לממשלה נבחר
כשר־העבודה, כיהן
ל־ נבחר 1959וב*

עי ראש תפקיד נמיר
.1969 עד מילא אותו תל־אביב ריית

ו ד ר פ  שנתיים אחרי באריזונה, , נ
סווטלאנה אחת, ובת נישואין של

 וסלי ויליאם והאדריכל )46( סטאלין
 שערקה סטאלין, של בתו ).59( פיטרם

 בארצות- מיקלט ומצאה מבריודהמועצות
 שלוש לכן קודם נשואה היתה הברית,
שנפטר הודי לנסיך השאר בין פעמים,

 בכך לפירוד הסיבות את הסבירה ,1966ב־
 פיטרם. עם יותר לחיות יכולה ש״אינני

לזו.״ זה מתאימים לא אנחנו
, ג ו ח במסי נ

 פצועי שערכו בה
 יום־הולדתו צה״ל,

 גטו ניצול של 47ה־
 הד שמחה ורשה

ל שזכה לצכרג,
 הפצועים, אבי כינוי
למ פעולותיו בשל

צה״ל. פצועי ען
. ר ט פ  בתל- נ

ה ,82 בגיל אביב,
מיכ הנודע מנצח

 יליד טאוכה. אל
 הולצכרג 1911ב- החל לודז׳,
בקונסרב ללמוד
ב 1926ב- יסד בלייפציג, למוסיקה טוריון
 לארץ 1934ב־ עלה קאמרית, תזמורת ברלין
הסימפו התזמורת של הראשון המנצח והיה
 התזמורת ממייסדי יהיה הישראלית, נית

הישראלית. הפילהרמונית
ר ט פ  .54 בגיל בסביון. בביתו , נ

 חיים ד״ר וייצנזן מכון נשיא סגן עוזר
 מדרום לארץ שעלה ברוידא, (צ׳רלי)

 להדרכה המרכז כמנהל שימש אפריקה,
 בנחל גרעיני למחקר במכון ברדיואיזוטופים

 הישראלי האקדמי הוועד יו״ר והיה שורק,
התיכון. המזרח לבעיות

1800 הזה העולם28


