
תסחרים
ה. .+נ ת ר  נישואין, שנות תשע אחרי ה

 לבעלה, ,32 לורן, סופיה כוכבת־ו־,קולנוע
 הרתה כבר לו ,53 פונטי, קארלו המפיק

 עלה שלא בהריון שנים, שלוש לפני פעם,
יפה.

 כפר־קאסם, לתושבת בת נולדה. ^
 שרכבת אחרי שעה חצי כאדיר, ג׳ומה
 לבית־היולדות. נסעה בה במכונית, התנגשה

 וקרובתה, קשה היולדת נפצעה בהתנגשות
נהרגה. במכונית, אותה שליוותה

 בית־ספר־ מורה ב׳, בדגניה נישא. +
 ילדיו מארבעת אחד ,28 לוז, אהוד תיכון

ה לעובדת לוז, קדיש הכנסת, יו״ר של
 אף דגניה בת יהונתן, נורית סוציאלית

 במלחמת־העצ־ מלווה־שיירות של ובתו היא,
לירושלים. בדרך שנפל מאות,
 ז׳ולייט זמרת־שחקנית נישאה. +

 לכוכב ,39 גריקו,
 מי■ הצרפתי הקולנוע

 ,40 פיקולי, של
 ושטוף־ צנוע בטקס
 צרפתי בכפר גשם
קטן.
בסר נותח. +

 רו■ ג׳ק הגרון, טן
ה רוצחו ,55 כי,

קנ רוצח של יהודי
רו אוסוולד. לי די,

קב רובי של פאיו
 רב סיכוי אין כי עו

למש לגשת שיוכל
 העריכו אוסוולד, רצח באשמת החוזר פטו
 עד ל״חודש שלו הצפוי אורך־החיים את

שנים.״ חמש
 סגן של 53ה־ הולדתו יום נחוג. +
 הח״כ בן־אליעזר. אריה הכנסת יו״ר

 זברו־ במשפחת כבן־זקונים שנולד החרותי,
 אן בסך־הכל) (עשרה ברוכת־הילדים בסקי

הראשו השנתיים את בילה חסרת־האמצעים,
 הענפה. משפחתו עם יחד בארץ. שלו נות

 האצ״ל כמפקד מאוחר יותר התפרסם באוהל,
 ממחנה־מעצר מנהרה דרך לברוח שהצליח

האפריקאית. באירתריאה בריטי
 הרב של 61ה־ הולדתו יום נחוג. +
מש מנכ״ל כהנא, זנוויל •טמואל ד״ר
 הקדושים המקומות על והממונה הדתות רד

 של הראשי הרב של ונכדו בנו והר־ציון,
ורשה. יהודי

 ד״ר של 71ר,־ הולדתה יום נחוג.
 שחקנית-חובבת ברנשטיץ־כהן, מרים

 ימיה, בראשית הרצליה העברית בגימנסיה
 כרופאה שרות תקופת אחרי ארצה, שחזרה
 המהפכה, ראשית של האדום בצבא צבאית

סו קריינית, שחקנית, של מזהירה לקריירה
 עברה בו (תפקיד ציבורית ועסקנית פרת
המפל מן האחרונות השנים שלושים משך

למפ״ם). עד הרביזיוניסטית גה
מר של ה־סס! הולדתו יום נחוג.

 חולו־ בית־אבות תושב דורון, יוסף דכי
 בשבע ביותר הקשיש המשתתף שהוא ני,

האחרונות. הצעדות
ה־ הולדתו יום אחרי שבוע נפטר.

הסרטים מפיק מאוס, המיקי ממציא ,65
צ דיסניי, וולט

ל קריקטורות ייר
 בחייו שהפיק שעבר,

סרטים, 600מ־ יותר
 מארי עד משלגייה
פופינס.

שבו נפטר. *
הו יום אחרי עיים
פרופ 95ה־ לדתו
סלושץ, נחום סור

ו ארכיאולוג בלשן,
ה תולדות חוקר

אפרי בצפון יהודים
 לסופר שייחס קה,

 יהודי מוצא זולא מאשים!) אמיל(אני הצרפתי
אזולאי. = זולא הנוסחה לפי

 קאפא■ ריימונד ,69 בגיל נפטר. *
ש ליברפול, בנמל קצין־בטיחות ראטה,

מש של הבריטי במפקדה 31 בגיל שימש
 הפורעים ריכוזי את מנע ולא חברון טרת

 .1929 בקיץ חברון יהודי לטבח שהתכוננו
כ אישי אומץ־לב גילה אמנם קאפאראטה

 הפורעים את להדוף מדי, מאוחר ניסה, אשר
 זכה עבורו (מעשה השלוף אקדחו בעזרת

החמי ג׳ורג׳ המלך מטעם הגבורה במדליית
 של השחורה ברשימה מאז הופיע אך שי)

 14 שכם משטרת כמפקד העברי. היישוב
 באקדחו להשתמש חזר מאוחר, יותר שנים
 רמת־ בקיבוץ נשק־מגן אחר חיפוש בעת

 ופצע המשק חברי על בו איים עת הכובש,
מהם. אחד בירייה

פיקודי

1529 הזה העולם


