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סיטונית ומכירה תצוגה
 2:7365 טל״: ,65 גנירול אבן רחוב תל״אגיב,

69282 טל.: בע״ט, ״קדרו״ חיפה,

תמרורים
ו לד ו  חוסיין למלר בלונדון, . נ

 מונה הנסיכה (השניה) ולאשתו ירדן של
 בנים שני אחרי תאומות, בנות שתי ),28(

ש הארבע), בן ופייצל השש בן (עבדאללה
 המלך) של אמו שם (על זיין לשמות זכו

 הנביא של השניה אשתו שם (על ועאישה
 בית־המלוכה שושלת משתייכת אליה מוחמד,

ההאשמי).
ג ו ח  שחקן של 70ה־ הולדתו יום * נ

ן הבימה רו ה ן, א קי פ ש רוסיה, יליד מ
 טכנאי־ של כשוליה לעבודה יצא 13 בגיל

 ועם מתכת לפועל זאת תחת הפך שיניים,
ה המהפכה פרוץ

 התנדב בולשביקית
 האדומה, לגווארדיה

 האדום לצבא הועבר
 קצין, לדרגת עלה בו

 במלחמת־ והשתתף
הלב נגד האזרחים

ל נשלח הוא נים.
ע והוטל מוסקבה

מש את לרכז ליו
 ללנינ־ המזון לוחי
 פגש הרעבה, גראד
 שניים כך כדי תוך

מסלוין ל־ שהצטרפו מחבריו
ה העברי תיאטרון

ו מדיו את לפשוט אותו ששיכנעו בימה׳
 לעזר לו היו בה קאריירה — שחקן להיות

 אבות־ מורשת לזימרה, וכשרונו נטייתו גם
 הלהקה עם ארצה עלה 1928ב״ החזנים. אמו

 הבלתי־נשב־ הדמויות מן כמה גילם כולה,
 טל, (וילהלם העברי התיאטרון של חות

ב עתה מופיע קומאלו), הכומר שיילוק,
הבימה. של האפס שעת מחזה

. ר ט פ מ ,68 אבטיחי, אריה נ
 יוצאי איגוד ומייסד תל־אביב העיר ותיקי
 משבעה אחד היה מנחם בנו וזהלין. העיר

 בטנדר נסעו 1948 שבאפריל עבריים, נוטרים
 בית־דגון, לכיוזן מתל־אביב פתוח משטרתי

 אל־ריש, תל הכפר ליד ערבי במארב נהרגו
השיבעה. מישמר כיום הנקרא

פטרה  רכ־ סולקה ,74 בגיל . נ
 שעלתה נהלל, מייסדי בין שהיתר, לפסקי,

 במושב. והתיישבה 27 בת בהיותה מרוסיה
ני חלק מקדישה החלה גדלו, שבניה לאחר

 שבאו החדשים, בעולים לטיפול מזמנה כר
 חדשים במושבים ויושבו המדינה קום עם

בעמק•

ו ישא אנ טרנר, ג׳ון במוסקבה, . נ
 בת רוסיה צימינה, ולאזה ,22 בן גלי
 בית־ההוצאה על־ידי המועסקים השניים, .20

 בעבודתם, ימשיכו כמתרגמים, הממשלתי
מחלקה. באותה לא אולם

ו א ש י הפירסומאי בתל־אביב, . נ
),22( אפרת ועתליה )31( פרנע יורם
 בעת שהחלה כשנתיים, של היכרות אחרי

ה רשימת של למתנדבים הצטרפו ששניהם
האחרונות לבחירות חדש כוח — הזה עולם

אפרת ברנןן

 שנה־וחצי במשך שהיתר, עתליה, לכנסת.
ה סמינר בוגרת היא דיין, אסי של חברתו

 בית־הספר את סיים יורם ואילו קיבוצים,
 לגידול בחודה בוקר היה עיינות, החקלאי

 אייל בקיבוץ כרפתן עבד כצנחן, שירת בקר,
מצ פירסומאי של בקאריירה לבסוף ובחר
ליח.!

ה ר ב ק  וירג׳יניה בצ׳ארלסטון, ♦ נ
 פאטרישה עקרת־הבית (ארצות־הברית),

 שריל שבתה שעה ),38( האכרלנד אן
 ב־ המשתתפים יתר ואילו בכתה, 14ה־ בת

מת פאטרישה בסקרנות. חייכו טכם־ד,קבורה
 יום) 61( העולמי השיא את לשבור כוונת

 עד שהוחזק האדמה, לפני מתחת חיים של
ל לשוב ומקודד, לונדוני, אזרח בידי כה

 לכבוד יום, 75 בעוד האדמה על־פני חיים
ב עימד, ארצות־הברית. של הלאומי החג
שב וטלפון, מצלמת־טלביזיה הוטמנו ארון

למטה״. ״שם הנעשה על לדוזח תוכל עזרתם

1600 הזה העולם


