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תמרורים
• ז פ ש ו  האמריקאי הקונגרס הבר א

 כתוצאה סאוול, קלייטץ אדם לשעבר,
 כוחות״. כ״תשישות הגדירו שרופאיו ממה

הכו את שנה עשרים במשך שייצג פאוול,
 ממנו נזרק בקונגרס, הארלם רובע של שים

 את וניצל במישפט־דיבה שהסתבך אחרי
 הנאות האישיות. להנאותיו הקונגרס כספי
 העשוי דבר יפות, לנשים בעיקר נגעו אלה

הנוכחי. מצבו את במידת־מר, להסביר

ד ב  לגלגלי מתחת בקפיצה ♦ התא
לי הבנקאי ,46 בגיל בג׳נבה, הרכבת  א
 קוש־ השווייצי בבנק שותף שהיה הפנו*,

 בגלל הסתבך שהבנק אחרי הפנר. את לנד
 על־ידי נסגר הוא הישראליות, עיסקותיו

לה כומתה על שהודיעה שודייץ, ממשלת
 הפנה מנהליו. נגד פלילית תביעה גם גיש
 של ביותר המכובדות המשפחות לאחת בן

 את לסגור זו בדרך בחר אירופה, יהדות
שלו. האישי התיק

ו א ש י  צלם־הע־ ,הערבית בטאבה ♦ נ
 גריג* ואסתר סלומון מקסים תמות
סלו־ שנים. שלוש של חיזור אחרי סרג,

סלומון ומקסים אסתר
 בחר אילת, ותושב תל־אביב יליד מון,

 האכזוטי, נוזה־ר,מידבר את החופה כמקום
לאילת. מדרום

♦ ר ט פ  (לפילוסופיה) ד״ר ,47 בגיל נ
 באוניברסיטת בכיר מרצה אש, שאול

 במיכלית מכוניתו התנגשה כאשר ירושלים,
 הנוער תנועת חניך חיפה־חדרה. בכביש דלק,

 ,1938ב־ ארצה אש עלה בגרמניה, הדתית
 עסק זמננו, יהדות של בהיסטוריה התמחה

העצ מלחמת בימי השואה. בחקר לאחרונה
 הלגיון בשבי נפל העתיקה, בעיר לחם מאות

הירדני.

• ר ט פ  בעל ,60 בגיל במוסקבה, נ
 לנדאו, לס הפרופסור לפיסיקה נובל פרס
 לנין. באות חודשים שלושה לפני זכה אשר

ש אחרי כמת, לכן קודם עוד נחשב לנדאו
 נסדקה וגולגולתו נשברו בגופו עצמות !!

פע מספר שנים. שש לפני בתאונת־דרכים
הצ הרופאים אך הקליני, מותו נקבע מים
 מתאושש, ניראה הוא בחיים. להשאירו ליחו

הרצוץ. לגופו נכנע לבסוף אך

♦ ר ט פ  הרב ,68 בגיל בניו־יורק נ
 אחד מסקוזירה, הרבי טברסקי, יעקס

 החסידית היהדות של המנהיגים מחשובי
 נמלט באוקראינה, נולד הוא האירופית.

 העולם במלחמת מחסידיו, כמה עם לרומניה
 תחילה לארצות־הברית. משם היגר השניה,

 אולם ויליאמסבורג, ברובע חצרו את קבע
 למאה הדומה היהודי, הרובע החל כאשר

 כושי־פורטוריקאני, צביון לקבל שערים,
 החדשה, סקווירה בשם כפר הרבי יסד

 ניסה כאשר מחסידיו. 700 עם בו התיישב
 בארץ, ביקורו בעת לצלמו, צלם־עיתונות

מצלמתו. את חסידיו שברו
ר ט פ  אלפרד פרופסור ,72 בגיל ♦ נ

כ שכיהן יליד־ברלין, רופא קלופשטוק,
באוני החיסון) (תורת לאימונולוגיה מרצה

 עלותו לפני בגרמניה, היידלברג ברסיטת
פר מעבדה פתח בתל־אביב .1933ב־ ארצה
 לצרכים מעבדה שימשה רב זמן אשר טית,

 הציבוריות המעבדות שנפתחו עד ציבוריים,
 יוזמי בין היה קופת־חולים. של הגדולות
 בעת כיהן תל־אביב, אוניברסיטת של הקמתה
שלה. כפרדרקטור שנפטר
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