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. ג  אהוד של 50ד.־ הולדתו יום נחו
 ולמלטה, לאיטליה ישראל שגריר אכריאל,

 לאנגלית המורה שהיה מי של ובנו וינה יליד
 גלותו בעת סלאסי, היילי חבש, קיסר של

 אברי־ ,.ד,שנייר מלחמת־העולם של בירושלים
 מספוא) (הענף: נאות־מרדכי משק חבר אל,
 ולזכותו וברכש בהעפלה בהצלה, פעיל היה
 עיסקח של המוצלח הביצוע את לזקוף יש

 ה־ את שהבטיחה הצ׳כית־ישראלית הנשק
 היה מכן לאחר העצמאות. במלחמת נצחון

ב בהונגריה, בצ׳כוסלובקיה, ציר אבריאל
 ומשרד ראש־הממשלה משרד מנהל רומניה,
 בגאנה, ישראל ושגריר מפא״י ח״ב האוצר,

ובקונגו. בליבריה

. ג ו ח  הרג של 80,־ר הולדתו יום נ
 פולין יליד טבדרש, פישל כתריאל

 רבן בעבר ושהיה ,17 בגיל לרבנות שהוסמך
 מרכז שימש ושביתו תל־אביב, שכונות של

 במיוחד והידוע יפו בגבול ההגנה לפעילות
 כתר בהם, (שהאחרון הרבים במחקריו

שא בירור ושנושאם השבוע) הופיע אפרים,
ישראלית. מדינה לקיום בקשר הלכה לות

.  פנחס ,52 בגיל ברוחמה, נפטר
 איש וזה, (״פינק״)

ש מי ותיק, בטחון
 של הרכש מפקד היה

הס ושעוד ההגנה,
 במיבצע להיות, פיק

 שארם מפקד סיני,
 שנודע אך א־שייך,
ש בשנה רק ברבים
 את פירסם עת עברה

 ה־ בספר זכרונותיו
בו רכש, משינזח:

 על גירסתו את נתן
 אלט־ הנשק אניית

וזה רכש וזכרונות לינה
(כגון אחרים רבים
 אמריקאיים יהודים מהמרי־סוסים של הצעה
 הזכיון קבלת תמורת לישראל נשק לספק

החדשה). במדינה למירוצי־ד,סוסים

. ר ט פ ברונה, רודי בניו־יורק, נ
 ומש־ פלדה) של דק (חיתוך מהנדם־ממציא

 שירה אוהב צלון), (תריסי בישראל קיע־הון
 ש־ יקרי־מציאות, ספרים של פרטי ומו״ל
 לעשרות מיפגש־קבע שימש הניו־יורקי ביתו

 גלילי, ישראל (ביניהם: הישראליים ידידיו
דמארי). שושנה אלון, יגאל

.  אברהם ,62 בגיל בירושלים, נפטר
ט, (״אברשה״) ס ר  לגולה, ציון קול מנהל א

ש העיר) (מועצת ותיק אחדות־עבודה עסקן
 פעילות בגלל נעצר בד, במוסקבה, נולד

 של לעיסוק ארצה, עלר, וממנה ציונית,
 העשרים שנות של בעכו שנכלא פועל־בניין

 עברית עבודה של במשמרת עמידה בעוון
(קי בטחון לענייני שחרורו אחר ושהתמסר

ה במשטרת העבריים השוטרים עם שור
 המחתרתית השידור תחנת וניהול מנדאט)

העברי. הכונן קול בירושלים, ההגנה של

ה ר ט פ דיסקין, חמדה ,73 בגיל . נ
 בניו ארבעת ואם אשתו פתח־תקווה, ילידת

חק פועל ירושלים, יליד דיסקין, יצחק של
 סיטונאי מגדולי לאחד צעיר בגיל שהיה לאי

 ביפו, סניפים (עם ארץ־ישראל של המזון
ל ושנודע ימים) אותם של ובאר־שבע עזה
 החריפים המשקאות יבואני כגדול מכן אחר

בבת־ים. כביר לבירה בית־ד,חרושת ומייסד

. ר ט פ ה ,79 בגיל בתל־אביב, נ ש  מ
 שנר, 60 כמעט לפני שחיבר בלשן ראט,

 לשש (שתורגם עמנו שפת הדקדוק ספר את
 ממנו מהדורות), בעשרות והופץ לשונות

מר מארצות עולים של דורות עברית למדו
 לדימום לצאת ושעמד אירופה ומזרח כז

למבו ההשתלמות מכוני כמנהל ממשרתו
ב בהגיעו, העממית) (האוניברסיטה גרים
.80 לגיל הקרוב׳ חודש

. ר ט פ  אנדרה ,82 בגיל בפאריס, נ
 כ־ שנולד צרפתי־יהודי, סופר מורואה,

ה 120ב־ עולם לשם זכה הרצוג, אנדרה
 ביוגרפיות היו בהם שד,נפוצים שכתב, ספרים

 ביי- כגון והיסטוריים ספרותיים אישים על
אבן־סעוד. אתא־תורב, כמאל דיזרעאלי, רון,

ה ר ט פ  ,89 בגיל בארצות־הברית, . נ
 אוסטרליה ילידת הילדגארי, אומץ
 ידועה ושהיתד. פעמים תשע נשואה שהיתר,

 היהלומים שם על היהלומים כנערת יותר
 על הופיעה עת הקדמיות בשיניה שהרכיבה

המאה. בראשית קליפורניה במות

1572 הזה העולס
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ת ח . היום שי
 תפירתה, או חליפה בקנית כשמדובר

 יותר מתאים אריג איו כי ברור
מאסטר. דיאולו מפולגת

 מאסטר דיאולו פולגת אריגי
 האחרונה המילה הינם

 באיכות הו גברים, אריגי באופנת
הדוגמאות ובמבחר הגוונים בשלל והן
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