
תמרורים
. ג ו ח  הבד־מיצווה טקס ברמת־גן, נ

 קברנים של הבכור בנו פ,)פור רן של
 בחיל־ טייס שהיה פוקס יהודה אל־על

 לאל־על שנים 10כ־ לפני עבר האוויר.
הת בו המטוס את שבועיים לפני והטיס
התעו מנמל ההמראה אחרי פצצה פוצצה

 שתי לאה ולאשתו ליהודה ברומא. פה
ושנה. 10 בגיל נוספות בנות

ים ק מצפ ו נ י ת ה הגשש . ל
ו פוריאקוב (״פולי״) ישראל חיוור
 נשוי היה פולי גל. ריקי הזמרת אשתו
גנור. רינה לשחקנית בעבר

ו א ש י  הישראלית המצחיקונת . נ
חב כשהיתה שהתפרסמה שאול ניצה

 השוטר ובסרט מרכז פיקוד בלהקת רה
 שהוא סלומון דורון והמוסיקאי אזולאי

ה הפילהרמונית בתזמורת נגן של בנו
ישראלית.

צופי

ה נ ו  שדה למנהל י מ
 איגוד מזכיר רודס,

 לשעבר הימאים
 שהיה צוקר חיים

 הימאים מדד מראשי
.1951ב־

ה ר ק ד ב . נ
 חו־ על־ידי פאריז׳
לחופ שיצא לה־רוח

 מבית־חולים, שה
ה המזכיר של בתו

ה קרן של כללי
 הבינלאומית מטבע

 שווייצר, פייר־פול
 שווייצר ג׳ולייט

 שצילצלו אחרי ביתה דלת את שפתהה )19(
 ש־ סנוסי אחמד עליה התנפל ואז בפעמון

ודקרה. 30 בן מרוקאי אזרח הוא

ה ר צ ע  שר־ שהיה מי של אשתו . נ
 אופקיר מוחמד גנראל מרוקו של הפנים

 שהתגלה אחרי שעבר בשבוע שהתאבד
 של בחייו ההתנקשות נסיוו בפרשת חלקו
 הנתונה אופקיר פאטימה מרוקו, מלך
במעצד־בית. עתה

ע ש ר ו ה משפט בית על־ידי . ה
 סחורות׳ הברחת באשמת ברמלה, שלום
מ התחמקות רישיון, ללא סחורות ייבוא

 שופט כוזב, מיסמך ומסירת מס תשלום
 משה הבינלאומי הישראלי הכדורגל
 לדברי חנות בעל שהוא )32( אשכנזי

ה הכדורגל משופטי לאחד ונחשב ספורט
 עליו הטיל בית־המשפט ישראל. של טובים

 מאסר חודשים או ל״י אלפיים בסך קנס
תמורתם.

בקיץ לד בשקל
 ביתר יותר. רב זמן תבלי

 הווסת מהקיץ. ותיהני נוחות
 אפילו עליך תעיק לא שלך
 את אם רק וזה אחת. פעם

ם ממליוני אחת י ש נ  ה
י המשתמשות נ ו פ מ ט  ב

 ההיגייני האמצעי טמפקס.
 פנימי, לשמוש — הנאמן

 ■ כולו. בעולם ביותר והנמכר
 בין רבות, סיבות לדבר
 לשחות יכולה את היתר

 בטמפוני משתמשת. כשאת
טמפקס.

(0/^ ק /7
בנימי רשימו׳ש סנימרית הגנה
 טמפקס חברת על־ידי רק מיוצרים

אנגליה. הוונט, בע״מ,
 בתנזווקיווז מרקחת, בבתי להשיג

 בקבלת המטונונית ובסופרמרקטים.
 59 ישלחו הסברה וחומר דוגמאות

 :היבואנים אל דאר בבולי אג׳
ט ס ו ו נ י ס א ק פ מ י מ א ־ ׳ ע  ב

ת״א. .38 ירמיהו׳ רח׳

ר ט פ ד פרופסור ,65 בגיל . נ ו ר  ג
באוניבר למד בצ׳כיה, שנולד קדרצווייל

 עלה ופילוסופיה, ספרות פרנקפורט סיטת
 כמבקר 1940ב־ עובד והחל 1939ב־ לארץ

 למייסדי הצטרף 1955ב־ בהארץ. ספרותי
 כפרופסור שימש בה בר־אילן אוניברסיטת

 1960 השנים בין וכללית. עברית לספרות
האוניבר של הסינאט כיו״ר שימש 1962 —

סיטה.

ר ט פ  ב־ הצי של בבית־חולים . נ
 צ׳י■ פראנסיס סיר ,72 בגיל פליימות,
 כאשר עולמי לפירסום שזכה צ׳סטר

חוד לפני הארץ. כדור את בסירתו הקיף
 דרך למסע בסירתו פראנסיס יצא שיים

לח ונאלץ בדרך חלה האטלנטי, האוקינוס
אושפז. בה לבריטניה זור

ר ט פ  שהיה מי ,78 בגיל בחיפה, . נ
 בתקופת היהודים הרכבת עובדי מראשוני

 בויטבסק, שנולד פוגלסון מנחם המנדט,
ה ראשוני על נמנה ,1914ב־ לארץ עלה

 ב־ שפעל הפרדות נהגי לגדוד מתנדבים
ב גליפולי בחזית הבריטי הצבא מיסגדת
 החל 1914ב־ טרומפלדור. יוסף של פיקודו

 אלה בין היה 1948וב־ המנדט ברכבת עובד
הרכבות. שירותי את מחדש ששיקמו

ה ר ט פ ב איכילוב, בבית־החולים . נ
ה של רעייתו דרויאנוכ, כרבה ,95 גיל

 לטביה, ילידת ז״ל. דדויאנוב אלתר סופר
 התאלמנה ,1906ב־ לראשונה לארץ עלתה

 ופובליציסט סופר שהיה מבעלה, 1938ב־
 הבדיחה ספר את השאר בין שחיבר נודע

והחידוד.
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̂שמאת■
 קשוח אבא עם צרות יש רגיל ילד 

ומכפי אלה צרות לוקחים אם אחד. /
ש המיטען את מקבלים בשש אותן לים
השנ בן אכוסיפו תוהו של בחלקו עלה

תיים.
 יש אם ספק מתלונן. לא תוהו אבל

 כל כמו כל־כך גדול מתירן שהוא אבא
להסתו לו מרשים הם שלו. האבות ששת

 נאים, בבגדים אותו חונטים לא יחף, בב
 ומתי רוצה שהוא מה לאכול לו נותנים

זאטוט. לכל גן־עדן בקיצור חשק, לו שיש
הוא לאב. אב בין מפלה אינו תוהו

 תמיד אבא. קורא ולכולם כולם את אוהב
 שק־ לשאתו מוכן שיהיה תורן אחד ימצא
השינה. לפני סיפור לו לספר או קמח,

אבהי? חום של כזה לשפע זוכים איך
 עבד לכל משליכים מזה. פשוט אין

 מיש- מיסגרת של ובלות נושנות מוסכמות
 אחת באשה גברים ששה אוחזים פחתית.

 תוהו של המאושרת מישפחתו לכם והרי
אכוסיפו.
 מריו אחד, אבא מסביר פירוט ביתר
 פאמפאס באיזור שנולד 24 בן סקיירל

ה־ מן שמינית מהווה וכיום הארגנטינאי


