
בזכהננו נושאים אנו אותה אהבנו, אותה אוץ
בשיטת מדהימה התרחשות בישואר וראשונה
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 מערכות בישראל, כמותן נראו שטרם חדישות טכניקות
 אפקטים מקרנים, עשרות זמנית בו מפעילות מחשב

 בשלל ענק מסך על והכל טכניים, ופעלולים מיוחדים
גבוהה. קול ובאיכות צבעים

 למעט זקוקים הינכם אם אלה, בימים דווקא
 מצב ולשיפור הקומה וזקיפות בלב, גאווה

 הבידור למרכז מוזמנים הינכם הרוח,
 יפו בלב שנפתח החדש והאמנות

ימים 7 .4 פסטר רה׳ העתיקה, ^
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ביממה שעות 24 לשרותך
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בלבד אשראי כרטיסי לבעלי

חמחרים
הופה.

מעשה לאהד
 נסטסיה בנידיורק, ♦ נישאו

 (פא־ כוכבת־הקולנוע )23( קינסקי
 ואי־ הגרמנית־פולנית ריס־טכסאס)

 מצריים יליד 07( מוסה בראהים
 הרומאי בית־העדיים של נודד ושגריר

 וחצי חודשיים בולגארי, היוקרתי
אליושה. בנם, הולדת אחרי

• • •

 של האשרות 2122
שר-הביטחוו טגו

 יום־הולדתו בתל־אביב ♦ נחוג
 שגריר הירדמן, סבאן של 45ה־

אב.לשלוש הירדמן, בישראל. שוודיה

לואיס שגריר
מטכסאס

 סלאביות, לשפות מומחה הוא בנות,
 לחקר הבינלאומי המכון מנהל שהיה

 שלוש ובמשך בסטוקהולם השלום
 בישראל, לשגריר מינויו לפני השנים,

 הירדמן השוודי. שר״הביטחון סגן היה
 בשחיה, בארץ המסתפק הסקי, חובב

 ההונגריים האינטרסים את מייצג גס
 בשנה'שעברה, הנפיק, הוא בארץ.
 לבקר שרצו לישראלים אשרות 2212

בהונגריה.

 טמינר בוגר
פצ״ר ועוזר

 של 53ה־ יום־הולדתו + נחוג
 יהודה בינלאומי) פרופסור(למישפט

 שש במשך שהיה מי בלום, צבי
 ישראל שגריר האחרונות השנים
 צ׳כוסלובקיה, יליד הוא בלום באו״ם.
 אחרי מייד ,14 בגיל ארצה, שעלה

 הוא ברגן־בלזן. ממחנה־הריכוז שחרורו
 בצה״ל היה דתיים, למורים סמינר בוגר
 הראשי) הצבאי הפצ״ר(הפרקליט עוזר

 העברית, באוניברסיטה לימודיו, ובימי
יבנה. הדתיים, הסטודנטים ברית יו״ר

 גילת רנן, אורלי, — ילדיו ארבעת
 ח״כ ובין בינו שיבחינו על־מנת ודרור),

 בנו הוא כהן(מתל־עדשים), יגאל לע״ם
 שמאלנית ואם שומר־מסורת אב של

̂  עור הימנית בדרך שבחר קיצונית,
 בביתר, מדריך היה כאשר בצעירותו,

 הכלכלן החרותית. הנוער תנועת
 בבגין 60ה־ שנות בסוף מרד כהן־אורגד

 למרכז תמיר, שמואל עם יחד ופרש,
 של המחפר ערב שב, שממנו החופשי,

 מאז, אותו, ששלחה. לחרות, ,1977
 (התשיעית, בכנסת קדנציות לשלוש

והנוכחית). העשירית

מטבטאט״
לאפגגיסתאו

 יום־הולדתו בתל־אביב, ♦ נחוג
 שגריר לואים, סמואל של 54ה־

 שנים. שבע זה בישראל ארצות״הברית
 גם הדובר טכסאס, יליד לואיס,

 החל וצרפתית, פורטוגזית איטלקית,
 מיק־ כדיפלומט שלו, הקאריירה את

 בקונסוליות ,24 בגיל זוטר, אך צועי,
 (נאפולי, באיטליה אמריקאיות

 (עוזר יותר לבכיר 'היה פירנצה),
 ובקאבול, דה־ז׳ניירו בריו לשגריר)

 לפני לשגריר), אפגניסתאן(יועץ בירת
לתל־אביב. שהגיע

"צפתי
יצרים בעל

 של 72ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
קסו־ סופר(עיר בר־יוסך, יהושע

בלום לשעבר שגריר
מברגן־בלזן

 - ב־ שנשלח חדר, וחניך צפת, יליד מה)
ברו בישיבה, להשתלמות ,20ה־ שנות
 למנהל מכן לאחר והיה דווקא, מניה

 את שפירסם לפני לפקידות, בית־ספר
 ששמו היצרים, קול הראשון, סיפרו
 תוכנם, כתמצית כמעט לשמש יכול

 רק ספריו. רוב של המודגש, הארוטי
 המימסד בהכרת בר־יוסף זכה לאחרונה
 פרס לו הוענק כאשר הספרותי,
ביאליק.

 ילדים; ארבעה
קדנציות שלוש

 של 47ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
מי כהן־אורגד, יגאל חרות ח״כ

 שר־האוצר לאחרונה, עד שהיה,
 כהן־אורגד, ישראל*. של התשיעי
 לכהן־ כהן המקורי, שמו את שהרחיב

שמות של התיבות ראשי (לפי אורגד

קפלן. אליעזר לתפקיד: •קודמיו
אב ספיר, פנחס אשבול. לוי  שרף. ז

 ארליך. שימחה רבינוביץ. יהושע
ארידור. יורם הורביץ. ייגאל

בנקאי;
וח׳ב עורך

̂ 72ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 שוקן, מרדכי גרשום גוסטב של

 מזה הארץ של הראשי ועורכו בעליו
 איש־ אביו, אותו רכש מאז שנים, 48

 הספרות ומוקיר המו״ל העסקים,
 יוצא עגנון), ש״י את ימיו כל (שטיפח
 שוקן, שוקן. זלמן שלמה גרמניה
 גם בבנק, כפקיד בארץ דרכו את שהחל

 בפוליטיקה, אחדות שנים במשך עסק
הפרוגר המיפלגה כאיש נבחר, כאשר
העצ הליברלים של (קודמתם סיבית

. 1955ב־ השלישית לכנסת מאיים)

2458 הזה העולם50


