
תמחרים

ת 20 ו י ר ג י ד ס י כ ן . ל ס סיגריתך הי111ה

. לד ו ליחי" נתניה, שליד בפרדסיה נ
 השביעי, בנו יהלומים, פועל ימיני, אל

ל הבטיח שאביו המשחתת, לזכר אילת,
 לפחות של מקומו למלא כדי כמלח גדלו
אילת. ממלחי אחד

. ו א ש י ארצות־הברית׳ בקולומבוס, נ
ומיין, ח ראשד
 צעיר ערבי משורר

 מוסמום הכפר יליד
ו הקטן, שבמשולש

 לכיא, (אן) חנה
אמריק סטודנטית

 המכינה יהודית, אית
 עבודת־הדוקטור את

 בפסיכולוגיה, שלה
ממו היכרות אחרי
 בארץ, שהחלה שכת
 חוסיין יצא אותה

בל מחקר לעריכת
 לפי הערבית שון

 אוניברסיטה הזמנת
אמריקאית.
. ג ו  חיים של 55ד,־ הולדתו יום נח

 תל־אביבי שופט־שלום נחמני, שמחח
 בקמברידז׳, משפטים למד בחדרה, שנולד

ו תסכיתאי בנתניה; הראשון המורה היה
 וגיד ששון (הרפתקות לעת־מצוא עיתונאי

 זנויות־וואדם האנגלי, בספרו שהתפרסם רא)
 שורשי כי להוכיח ביקש בו והנזיקרא,

בתורה. נקבעו זכויות־האדם
. ג ו ח  של 65ה־ הולדתו יום בגרמניה, נ

 סופר שהיה מי פון־סלומון, ארנסט
 כפרח־ ,20 בגיל ושהיה חסר־חשיבות, נאצי

 הגרמני שר־החוץ מרוצחי אחד גרמני, קצונה
 פון־ רטנאו. וולטר היהודי ימים, אותם של

 מאסר שנות לכמה 1922ב־ שנשפט סלומון,
 הולדתו ביום הביע ברצח, חלקו על בלבד

 שנת של המולד חג ״עד לחיות התקווה את
זת״.1מ עד לשכרה אז ולשתות 2000

. ג ו ח פרופ של 75ה־ הולדתו יום נ
 המפורסם המנתח מרכוס, מכס סור

 מאז שניתח גרמניה יליד בארץ, ביותר
 עשרות גם שנים 35 לפני ארצה עלה

 וגם המרחב ארצות בכל ערביים נכבדים
ב שנפגעו יהודיים מחתרת לוחמי עשרות

 בית־ מייסדי בין שהיה מי פעולות; עת
 ושנודע בתל־אביב אסותא הפרסי החולים

מ היישוב חצי את מכיר ״אני באימרתו
מבפנים!׳׳. השני החצי ואת בחוץ,

. ז פ ש ו  מ־ סובל כשהוא בלונדון, א
 אל' פאריד המיצרי הזמר התקף־לב,
 להינזר לרופיו להבטיח שנאלץ אטרש,
ה השנים שלוש משך פומביות מהופעות
קרובות.

. ר ט פ  בגיל הסרטן, ממחלת בפקינג, נ
 מי היא), זו עם (חורז פדייא הנרי ,61

 שהוכתר סין, של האחרון הקיסר שהיה
 סון (על־ידי שש בגיל והודח שנתיים בגיל

 )1945־1932( שנים 13 משך ששימש יאט־סן),
 היפאנית ממלכת־החסות של כקיסר־הבובה

 את ישבילה הכבושה) (מנצ׳וריה מאנצ׳וקו
 במחקר נאמן כקומוניסט האחרונות שנותיו
הסינית. הבירה של הבוטניים בגנים צמחים

. פטרה  (למשפטים) ד״ר ,63 בגיל נ
 ואשתו דתית עסקנית גניחובסקי, גיטה

 ח״כ שהיה מי גניחובסקי, משה אליהו של
 ומייסד בארץ היהלומנים מראשוני המפד־׳ל,

 בניו, שני של ואמם הצופה, הדתי היומון
 ישראל בנק ואיש הכלכלן מהם, שאחד
 הזכוכית באוסף הידוע גניחובסקי, חיים

 בו במחקר לאחרונה התפרסם שלו, העתיקה
 לישראל כדאית הגדה החזקת כי הוכיח

כלכלית. מבחינה
. יודל־ תמימה 83 בגיל נפטרה

הבי של הראשונות השחקניות אחת כיץ,
 חנה חברתה, בזכות לתיאטרון שהגיעה מה,

 בעיירת גננת ימים באותם שהיתר, רובינא,
 . תפקי־ בגילום ושהצטיינה הליטאית, הולדתן

 הזאת, האדמה השאר: (בין יהודיות נשים די
החולב). טוביה אפרת, מירלה

חוסיין

. ר ט פ  בגיל המרה, מזיהום ביפאן, נ
 ראש שהיה מי יושידה, שיגארו ,89

ה הכיבוש שנות בשמונה יפאן ממשלת
 שהחזיר בשרשרת, סיגארים מעשן ראשונות,

 בינלאומי למעמד המפלה מתהום ארצו את
איתן.

. ה ר ט פ אש כר׳יוסף, אראלה נ
 בר־יוסף, יהושוע הסופר של השנייה תו

 (״ליובה״) יצחק לוי חדרה, איש של ובתו
 של ״הסבא ותיק, מחתרות איש שניאורסון,

 למחתרת השם את שנתן והאיש הלח״י״
ניל״י.
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