
ב רבד, בהצלחה ונלחם שק״ם) בקבוקי
המים*. משמעת שבירת

 צה״ל לפני הרגליים. כין גרמגי
 קצין־ קופת־חולים, רופא מהרי״ק ד״ר היה

ב העולים במחנות ורופא בריטי רפואה
קפריסין.
 סטאלאגי גוון בעלי זכרונותיו, עיקר
 כרופא ד,וצנח בה לתקופה מתייחסים כמעט,

ביוגוסלביה. טיטו של הפרטיזנים אל
ב ה״מנתחת״, פרטיזנית על מספר הוא
ש חלקי־גוף באותם גרמנים בחיים, עודם

 ייניה, אחרת, פרטיזנית לזיווג. הועידם הטבע
 — ביותר הגבוה במחיר גופה את מכרה

 (״הם הגרמנים כובשיד, של וחייהם דמם
 המאושר ברגע נשמותיהם את הוציאו
תאוותם.״) לפסגת כשהגיעו ביותר,

ל ייניה הצליחה זאת פיסגה במדיניות
 בין בעודם גרמנים, 201מ־ פחות לא חסל

רגליה.
 מדוע מקורי הסבר גם מהרי״ק לד״ר

 גדול: רודף־שמלות היד, מסויים אנגלי קצין
 כידוע, ,וד,סקוטיות סקוטית היתד, אשתו

). (כולל קמצניות . . .

תמרורים
ה מבית מיכאל הנסיך התארס. +

האח הגרמני הקיסר נין ,26 הוד,נצולרנים,
 יידן, יוטה מבני־ד,אצולה, שלא לצעירה רון,
המש שמטה האירוסין, על כתגובה .23

 הירושה נכסי מכל הנסיך את הקיסרית פחה
שלו.

מעריב, של הצבאי כתבו נישא.
 בן־עמי, (אלינור) לליאורה לנדאו, אליהו
 עובד העיתון, בעל של בנותיו משלוש אחת

בן־עמי•
ה שחקן השישית, בפעם נישא. *

ותי משפחה לידידת ,43 רוני, מיקי קולנוע
 החמישית שאשתו אחר ליין, מרג׳י קה,

השנה. בראשית נהרגה
 עבד־ בשם תימני צבא קצין נפצע. ^
 שר־ על־ידי פגיון בדקירת אל־טייב, אללה

ה כאשר אל־חאלדי, מוחמד התימני, החינוך
 אקדח שלף מילגת־השתלמות, שביקש קצין׳
השר. לעבר
 בבאר־שבע, השחייה בבריכת טכע. *
 אחיו, שם על שנקרא חמש, בן שלמה, רוני
 בחוף שנים שש לפני שטבע שלמה, רוני

אשקלון.
 אליהו העיתונאי בניו־יורק, נפטר.

 בידנר, כזליג שנולד בן־חורין, .64 בן־חורין,
 ייבש השלישית, העלייה עם ארצה עלה

 היה הוא טבק. ושתל כבישים סלל ביצות,
 והיה ההגנה מן פרש רמת־דויד, ממייסדי

 ה־ צמח ממנה הלאומית, ההגנה מראשוני
 ז׳בוטינ־ זאב של איש־סודו בן־חורין, אצ״ל.

שהשלטו עד הירדן היומון את ערך סקי,
מל אחר יצא, הוא סגרוהו. הבריטיים נות

 בה לארצות־הברית, השנייה העולם חמת
 ארץ- פליטי כל את ליישב בזמנו, הציע,

בעיראק. הערביים ישראל
דרום־אפריקה, ממשלת ראש נרצח.

 הולדתו יום לפני יומיים פרוורד, הנריק ד״ר
 שדקר בית־הנבחרים, פקיד על־ידי ,65,־ד

 פרוורד, ובחזה. בצוואר פעמים שלוש אותו
 ילדים, לשבעה אב היה האפרטהייד, אדריכל

לפסיכו ופרופסור אמסטרדאם העיר יליד
לוגיה.
 ד׳׳ר הירושלמי רופא־העור נפטר. +

 נשיא של הצעיר אחיו ,74 רובשוב, אברהם
ה הוא לייב שבנו רובשוב, ד״ר המדינה.

 העברית, באוניברסיטה הסינית לשפה מרצה
 שבילד, אחר שנים, שלוש לפני ארצה עלה
פוליטי. כאסיר בסיביר שנים חמש
 של האישי כנציגו מתפקידו הודח. +
 הרווק בורגיבה, אל־חביב תוניסיה, נשיא

ושג שר־ד,משפטים שהיה מי סלים, מונג׳י
 שבור־ אחר ובאו״ם, בוושינגטון ארצו ריר

״הרוו כי ועדה, עם קבל לו, הסביר גיבה
 תענוגות חיי המנהלים הרפתקנים הם קים

רגי חברה חיי של החובות את ומזניחים
ה שעלתה האפשרות גם נסתמה בכך לים.״
 מזכיר של מקומו את יירש סלים כי שבוע

תאנט. או שהתפטר, האו״ם

 (כיום צעיר ורופא־צנחנים מהרי״ק ד״ר •
 תל־אביב), באוניברסיטת לרפואה פרופסור

ה במשמעת־המים נלחמו זהר, עזרה הד״ר
תיו משך בצה״ל, נהוגה שהיתר, חמורה  שנו

שהיתה הראשונות שת ו  ההגנה. ימי מור
 חיילים, של מיקרי־מוות מספר לאחר דק

 המטכ״ל החליט כמעט־התאדות, של כתוצאה
 שתייה עתה מחייב משמעת־המים, את לבטל

ואימונים. מסעות בשעת מירבית

ם ם ^ ף ^ כ ^ ס □
ת גלריה ר לתרבו סי הדיו א ל ק ה

226145 טל. תל-אביב, ,164 בן־יהודה רח׳

 בסגנון רהיטים בישראל, הטעם אניני לקהל לראשונה
 מהמאה וספרדיים צרפתיים ובסגנונות כפרי-רוסטיק

 מסוגננים אביזרים מוצאם. מארצות מיובאים ,19—16ה-
אמנות וחפצי תמונות ועתיקים.
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