
תמרורים

ק1ד רו־יאל ב
1י! 3£ 77 */ ת:

ר פרסום ־ סון ד ב ק ע £?)1£5י 0ז 2 *61̂ £12£ ם£ 0

י1ר 1י ל€

 ארצות־הברית בםיססבורג, נולדה. *
 מיכאל, ולבעלה ,22 ארנסון פאטי לגננת

חמי משפטים, ראשונה שנה סטודנט ,22
 זמנן. לפני וחצי חודשיים בנות, של שייה

בממו שמשקלם, הפגים, מחמישה ארבעה
 ימים שלושה תוך נפטרו גרם, 600 צע,

 רוני־סיו, החמישית, הבת אך הלידה, אחרי
התאוששות. סימני מגלה החלה
 ,6 הארגיטי, זולטאן נפצע. *
 שחקנית־הקולנוע של ילדיה מחמשת אחד
 מר השני, בעלה של ובנו מאנספילד, ג׳יין
ל עמו הצטלמה עת הארגיטי, מיקי עולם

 אריה פרטי. בגן־חיות פירסומת צילומי שם
 יתר- הילד התקרב אליו מבוגר, אפריקאי

 במלתעותיו, זולטאן את תפש על־המידה,
 בקוד- לשבר וגרם וצווארו לחיו את שרט
 חמישה השתתפו בו ניתוח, אחרי קודו.

סכנה. מכלל הילד יצא רופאים,
 השופט של 67ה־ יום־הולדתו נחוג. ^

פוע עסקן לם, מיכאל יוסף דיר המחוזי
ה שהיה וינאי, לים

במש הכללי תובע
 מטעם ספסרות פטי

 ח״כ המנדט, ממשלת
 הראשונה הכנסת
חו מפא״י), (מטעם

 וכדורגלל טניס בב
בת לטובה שזכור
ההת כנשיא קיפותו
לכדורגל. אחדות

ג. חו יום־ נ
 של 90ה־ הולדתו

 קא־ פכלו הצ׳לן
 ספרד יליד זאלס,

א ארצו את שיצא
 לשוב לא ונשבע פרנקו של נצחונו חר

 המרבז־אמריק- בפורטו־ריקו התיישב אליה,
 הצעירה מזכירתו, את לאשר, נשא בה אית,
שנה. 30ב־ ממנו
 כוכב ,37 בגיל בירושלים נפטר. *

 פרופסור באוניברסיטה, לכלכלה המחלקה
צי ומימון למיסוי מומחה מורג, אמוץ

 אחיו' הוא רמת־גני, רב של בנו מורג, בורי.
 האוניברסיטה של אחר צעיר פרופסור של

 מורג, שלמה (לבלשנות) פרופסור העברית,
 על ידיו יגאל עם במחלוקתו שהתפרסם ,40

בלשו ובמחקריו הגנוזות המגילות פירוש
 ה־ של הניקוד שיטות (כגון: שמיות נות

והארמית). העברית ננרבית,
קאהיר,—אלכסנדריה בכביש נפצע.

 ייכסיי פרופסור היהידי־סובייטי הכלכלן
 הסובייטית בכלכלה שהנהיג ,56 ליכרמן,

 לשם במצרים וששהה הריווחיות עיקרון את
 שנסעה ליברמן, של מכוניתו כלכלי. ייעוץ

 התהפכה הכביש, מן סטתה כבד, בערפל
 הוצא וממנה שנעצרה לפני פעמים שלוש

וברגליו. בכתפיו פצוע־קל ליברמן,
 שח־ ,השניה בפעם שניהם נישאו.

סר ומפיק ,24 לכיא, דליה קנית־קולנוע
.42 פאליבאן, ג׳ון טים

בבית־החו־ ,הקצרת ממחלת נפטר.
 ח׳־כ חמדאן, פארם ,58 בגיל בחדרה, לים

המו וראש לשעבר
 של המקומית עצה
באקר, הולדתו כפר

חמדאן, אל״גרבייה.
הקרק מבעלי אחד
בא העשירים עות
בקולג׳ התחנך רץ,

 חתם בשכם, הערבי
 הכניעה הסכם על
לכו המשולש של

ייסד, צה״ל, חות
 הון עם בשיתוף

שימו מפעל יהודי,
ה־ הבנק ואת רים

חמ־ ערבי־ישראלי.
 אימץ וחשוך־בנים, נשים לשתי בעל דאן,
 סיני במיבצע שנמצאה התינוקת את לבת
סיניה. הבדווית, אמה גוויית ליד

 בניו־דלהי, כללית, מחולשה נפטר. ^
 כרהמאכארי, סווארופ רישי הודו,

 של ימים עשרה אחרי הודי, קדוש איש ,74
ממ חרם אי־הטלת על כמחאה שביתת־רעב

 שמספרן בהודו, פרות שחיטת על שלתי
מיליון. 65ל־ מגיע
 ג־׳דך של השישי יום־הולדתם נחוג. ^
ש קנדי, קארולין של והתשיעי קנדי

אבי לרצח שנים שלוש שמלאו אחרי בוע
קנדי. ג׳ון הם,

 שחקן של 61ה־ יום־הולדתו נחוג. ^
 שמעון האומנותי, מנהלה ולשעבר הבימה,

 התיאטרונית הקריירה את שהחל פינקל,
 עלה ,12 בגיל להקת־חובבים כחבר שלו

ב כדניאל להופעת־בכורה 19 בגיל ארצה
תיאט להקת על־ידי שהוצג בלשאצר, מחזה

 בניין אז עדן, ראינוע בבניין מאולתרת רון
בתל־אביב. היחיד הבידור

חמדאן
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