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ה א ש י במק אזרחיים בנשואים ♦ נ
 כיאט־ מריה האיטלקיה הנסיכה סיקו,
מל לשעבר אומברטו, של בתו ),26( ריס

 של בסידרה שהתפרסמה איטליה, של כה
 רומן בתוכן העולם, בכל אהבה שערוריות

 ובכמה בישראל, בקיבוץ חייל עם אהבים
 ),28{ ריינה לדואיס התאבדות, נסיונות

הארגנטיני. החוץ בשירות דיפלומט

ג ו ח  דוה של 53ה־ הולדתה יום ♦ נ
 של בתו שר־הבטחון, של אשתו דיין,

מר ילידת מירושלים, שווארץ עורך־הדין
משבית. ומנהלת מייסדת שהיתר, חביה

ה ר ט פ  שקול־ ג׳גיה בנתניה, . נ
 לוי המנוח ראש־ד,ממשלה של גיסתו גיק,

 מברית־המועצות, בעלה עם שעלתה אשכול,
 בתעלת־ בצה״ל, קצין בנה, את ושיכלה

חדשים. מספר לפני סואץ

ר ט פ אביג והסופר המשורר ♦ נ
 בנו הונגריה, יליד ),83( המאירי דור

הראשו העבריים ששיריו אחוזה בעל של
 שהופיע המצפה בשבועון התפרסמו נים

 בית־ שליד בגמנסיה כשלמד בקראקוב,
 שהיה ד,מאירי, בבודאפסט. לרבנים המדרש

ה העולם במלחמת ההונגרי בצבא קצין
 עלה הרוסית, בחזית ונשבה נפצע ראשונה,

 ייסד וכסופר, כעתונאי עבד לארץ, 1921ב־
 הראשון העברי הסאטירי התיאטרון את

 שירים מחזות, עשרות תירגם הקומקום,
 כמסגנן המדינה הקמת עם התמנה וספרים,

המ יצירותיו הממשלה. של הפרוטוקולים
ה העולם מלחמת יומן ביותר: פורסמות
 פיסגת מעל והשיר הגדול השגעון ראשונה

הר־הצופים.

ה ,73 בגיל דרכים, בתאונת ♦ ג ר ה נ
 של הראשי הרב אכו-חצירא, יצחק רב

 מרוקו עולי של הדתי ומנהיגם ולוד, רמלה
 טכס כשערך בישראל התפרסם בישראל.

 טולי־ הרב שר־הדתות שהיה מי של נשואיו
דאנו.

ר ט פ המרשל ,75 בגיל במוסקבה, ♦ נ
טימושנקו, קוגסטגטינוכיץ׳ שמיון
 לנצחונו האדום הצבא את שהוביל המצביא

 טימושנקו, .1945ב־ הנאצית גרמניה על
 במלחמת הגיע הצאר, בצבא טוראי שהיה

ב סטאלין של סגנו לתפקיד השניה העולם
כשר- התמנה הסובייטי, הצבא על פיקוד

טימושגקו

 בתו את השיא ,1940ב־ הסובייטי ההגנה
 הדה־ בתקופת ואסילי. סטאלין, של לבנו

 מכהונתו הודח ,60,־ד בשנות סטאליניזציה
 כמבקר והתמנה בבילורוסיה הצבא כמפקד
 שעות הסובייטי. משרדיו־,הגנה של הכללי
 בבית־ מיטתו על קיבל מותו, לפגי מספר

ב החמישי לנין, מיסדר אות את החולים
שלו. מספר

ר ט פ  אלוף־ ,84 בגיל בלונדון, ♦ נ
ה מייסד שיק, גיראדד פרדריק מישנה

 ופי־ ידידו שהיה פיק, הירדני. הערבי לגיון
 1921ב־ התמנה איש־ערב, לורנס של קודו

 הקים בירדן, הג׳נדרמריה של הכללי כמפקח
 את שילם ביזמתו, הערבי הלגיון את או

 עליו פקד הפרטי, מכיסו חייליו משכורת
 של לפיקודו כשהעבירו ,1939 שנת עד

פחה. גלאב
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