
תמרורים
♦ ז פ ש ו ל ארצות־הברית נשיא א

 >77( אייזנהאור דווייט הגנראל שעבר,
 שלושה תוך שלישית התקפת־לב בעקבות
בנשיאות. כיהן מאז השישית חודשים,

ת רש ג ת בארדו כריג׳יט . מ
 ),35( זאבם ר גינת השלישי מבעלה )33(

המת חדש רומאן על שמועות הפרחת תוך
 איל־הספנות לבין הלאומית״ ״ב.ב. בין פתח

ב ממנה הצעיר ריצי, לואיג׳י האיטלקי
ב מחובקת נראתה היא עימו שנים, תשע

סן־טרופה. רחובות
ע צ פ  במצחו, רימון של מרסיס ♦ נ

 הגנראל בווייאט־נאם, רגלים חטיבת מפקד
 ה־ של מארב כאשר דייוויס, פראנקדין

 ב־ סירת־נהרות, על באש פתח ווייאט־קונג
 דיי־ סטיפן סגן־מישנה בנו, פייגון. קירבת

החדש וידידה ב.כ.מקום. אותו בקירבת שנה לפני נהרג ווים,

♦ ג ו ח  ד״ר של 51,־ד הולדתו יום נ
 ב־ עין־כומושנת יליד שוראקי, אנדרה
 דויד של יועצו לתפקיד שהגיע אלג׳יריה,
ל בן הוא גלויות. מיזוג בענייני בן־גוריון

 לפאריס שעבר ומשוררים, רבנים משפחת
 (משפטים האקדמאית השכלתו את קיבל בה

 האנטי־נא־ במחתרת לחם ובה ופילוסופיה)
 המדינה, הקמת אחרי רק בארץ ביקר צית.

 עלה 1958שב־ עד ביקוריו תכפו מאז אך
 מול באבו־תור, ביתו את בנה בה, להשתקע

ציון. הר
♦ ג ו ח העי של 68ה־ הולדתו יום נ

 בשל בעיקר הידוע קפליוק, מנחם תונאי
 רוסיה, יליד ערביים. נושאים על כתיבתו

 הערבית את למד הוא ,22 בגיל ארצה שעלה
 עבד איתם ופלהים, פועלים מפי המדוברת
 המנדט. ממשלת של הייעור מחלקת בנטיעות

 באה ספרותית בערבית המושלמת ידיעתו
 הספרות של ספרי־מופת בתירגום ביטוי לידי

המודרנית. הערבית

ר פט סלו הרמן ד״ר ,77 בגיל ♦ נ
 ש־ היהודי־ו־,גרמניי, המדען פרנקל, מון

 על־ידי טרזיינשטאט במחנה־ההשמדה ניכלא
 וזכה בהולנד מכן לאחר השתקע הנאצים,
 התרכיב את המציא כאשר עולמית לתהילה
 הפה מחלת נגד והצאן הבקר את המחסן

והטלפיים.
. ר ט פ  סוחוכול־ צבי 82 בגיל נ

העבו ותנועת ההסתדרות מאבות אחד סקי,
 מביאליסטוק ארצה עלה 18 בגיל בארץ. דה

ב התורכים שלטון תחת עבד מולדתו, עיר
ל משם עבר ויפו, פתח־תקווה של פרדסים
ב התמחותו בצד מותו. עד חי בה רחובות
 גם הירבה הדרום, בישובי בארות חפירת
 מייסדי בין היה הפועלים, בעיות על לכתוב
 סדרי־קבו־ את קבע בצוואתו הצעיר. הפועל

 אז־ או הספדים לו לערוך שלא הורה רתו,
 למנוחת־ אותו להביא יש וכי כרת־אבל,

 אשתו נקברה שם שילר, בקבוצת עולמים
כחודש. לפני

* ^ * * * * 1 1

* * * י י

11111111

■ ! * ■ א

ת נו • עו שג יעוו־*ור* הי

€050531

ל א די ד
י \ךס ע 1כ

2 ת 0 ז י ר ג י ד ס י כ ך . ל מ ה

בירושלים העברית האוניברסיטה
 י ע״ 1925ב- נחנכה הר־הצופים. על הישנה האוניברסיטה למעלה:

.1947ב- הערבי הלגיון ע״י מהעיר הופרדה וייצמן. וד״ר בלפור לורד
 12,000ו־ פקולטות 7 בת החדשה האוניברסיטה קרית למטה:

 וכמה ירושלים שלמה שוב עתה .1954ב- החלה סטודנטים,
הר־הצופים. על המסורתי למקומן יוחזרו מהפקולטות

ד15יגר־יו־1כ1... ח א - ט ו ס הי ק מ ב דו


