
תמרורים
ז  רוכרט הקולנוע שחקן ♦ אושפ

 גידול רופאיו איבחנו כאשר טיימר,
 הוצאה, הפגועה הריאה הימנית. בריאתו
סרטני. היה לא הגידול כי ונמסר

ג ו ח פרופ של 60ה־ הולדתו יום ♦ נ
 משכמו העומד גלכריית, קנת ג׳ץ סור

ה יתר לכל מעל גובה) מטר (שני ומעלה
 נחשב ואשר ארצות־הברית, של כלכלנים

 נשיאים שלושה של בעל־השפעה ליועץ
וג׳ונסון. קנדי רוזוולס, דמוקראטיים:

וה השפע חברת הספרים של מחברם
ת, מדינה  לפני בישראל ביקר תעשייתי

 של בבחירתו עתה ותומך אחדים חודשים
 ״ניכסון ולדעתו מאחר האמפריי, יוברט
אסון!״ יהיה

ג ו ח י של 63ה־ הולדתו יום ♦ נ ״  ד
ק ח צ ה־ בית־המשפט שופט ר]יפטר, י

קיסטר גלגריית
 העמוק הידע בעלי המשפטנים אחד עליון,
 בבעיות בעיקר העברי, במישפט ביותר

 במשפט בפסק־דין שקבע וילדים, משפחה
 בית־המשפט שופט בהיותו אפוטרופסות,

 רק כאן יושב ״אינני בתל־אביב: המחוזי
 בעלותו דואב.״ כאב גם אלא צדק, כשופט

 דוקטור היה כבר ,1935ב־ מפולין, ארצה
השיפוט דרגי כל את בארץ עבר למשפטים,

 לבית־ ועד המנדם) (בימי משופט־שלום
העליון. המשפט

ג ו ח  דוו* של ד8ה־ הולדתו יום ♦ נ
 של נשיאה־לשעבר אייזנהאור, ייט

 בבית־ה־ עדיין המאושפז ארצות־הברית,
 שהחלים אחרי בוושינגטון, הצבאי חולים

כקטלנית. אז שנראתה התקפות־לב מסידרת
ה ר ט פ  קבוצת חברת ,69 בגיל ♦ נ

ה העלייה מראשוני סטולר, יוכל כנרת
ה באקדמיה חקלאות שלמדה שלישית

 ולקראת טמיריאזוב, שם על מוסקבאית
 מעשית בעבודה השתלמה ארצה עלייתה
 קרים. של הדרומי בחוף הגפן, במטעי
ב היתר, ,1920ב־ בארץ, עבודתה תחילת
שבו כעבור אך טבריה־צמח, כביש סלילת

 עד חברה היתד, בה לכנרת, הצטרפה עות
 חתן בעלה, חיים בה ואשר מותה, יום

בניה. וכן סטולר, שמואל ישראל פרס
ר ט פ האמרי השופט ,71 בגיל ♦ נ

מהגרים של בנם מוסמנו, מיכאל קאי

פנסיל של במיכרות־הסחם שעבד איסלקיים
 באוניברסיטה. לימודיו את לממן כדי בניה

 בצבא שירת הראשונה העולם במלחמת
 השנייה העולם ובמלחמת ארצות־הברית,

 נפצע המלחמות ובשתי — ארצו של בצי
 מינה טרומאן הנשיא קרביות. בפעולות

 הבינלאומי בית־המשפם ר יו* לכהונת אותו
 מידידיו, אחד בנירנברג. מלחמה לפשעי

 בן־ דויד הוא בקביעות, התכתב עימו
 של במשפטו כעד הופיע והוא גוריון,
בירושלים. אייכמן אדולף

ר פט  משה הרב ,73 בגיל ♦ נ
ה הרב שהיה מי אפרתי, אפרים

 בפיקודו העברי, הגדוד של הראשון צבאי
ה העולם במלחמת ז׳בוטינסקי, זאב של

 ב־ מפולין ארצה עלותו מיום ראשונה.
 של תלמידו היה בנס־ציונה, התיישב 1907
 בעיות על ספרים חיבר הגדול, קוק הרב

ה החיאת שאלת על ובעיקר — דתיות
מדינת־ישראל. קום אחרי סנהדרין
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