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ה ד ל ו ל לונדוני, בבית־חולים * נ
 ול־ שדר מאירה ישראל ילידת שחקנית

 ב־ בכורד, בת — פלזאנם דונלד שחקן
 נישאה 23,־ד בת מאירה קילו, 3.1 מישקל
 מנישואין בנות לשתי אב ,51,־ד בן לדונלד

שבועיים. לפני קודמים,

ג ו ה  אנוור של 62ר,־ יום־הולדתו ♦ נ
 אשר אלבניה של האבסולוטי השליט חוג׳ה,

כמעט אך באלבניה לרוב מופיעות תמונותיו

ח ג׳ חו

ה המברכים: בראש בעולם. מוכר ואינו
העממית. סין של הקומוניסטית מפלגה

♦ ה כ הוק כאות לשלום, נובל בפרס ז
 חדשים, חיטה סוגי בפיתוח עבודתו על רה

 פאקים־ בהודו, היבולים להגדלת שהביאה
 ד״ר האמריקאי האגרונום — ומכסיקו טאן

 בכינוי הידוע ),56( כורלאוג גורמן
 מבין נבחר בורלאוג הירוקה. המהפכה אבי
 במספר 15,־ד האמריקאי והוא מועמדים 38

 השני והאיש לשלום נובל בפרס הזוכה
ש פעילותו בשל זה פרס שקיבל בעולם
ב הרעב נגד המלחמה בשטח נעשתה
עולם.

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  שניים . ל
 הזמר־ ,לשעבר דרום פיקוד להקת מחברי
אליעזר לשיר המנגינה את שחיבר מלחין

וגליה מוזי

 מצד,״ל שיחרורו אחרי ושחקים בן־יהודה
 את הלהקה של אחרים חברים שני עם יחד

 כספי מתי — להס איכפת לא שלישיית
בלהקה. חברה היא גם שהיתר, וגליה

♦ ר ט פ ס ,70 בגיל בתל־אביב, נ ח  פנ
כי ץ), ר כי נו כי ר  במחלקה מזכיר לשעבר (

 בתל־אביב השלום בית־משפס של הפלילית
 כשכתב שהתפרסם אהל תיאטרון וממייסדי

 ברית־ אודות סנסציונית מחקר עבודת
 בארץ, שהתפרסם המדעי בחיבורו המילה.

ה באון פוגמת ברית־המילה כי רבי כתב
ה לדברי הגבר. של הנפשית ובבריאות מיני

ו שונות למחלות המילה גורמת מחקר
 שריד הקרבת־דם, של קדום מנהג מהווה

 חונך רבי קורבנות־אדם. העלאת מתקופת
משפח מקרובי אחד טבעוני. והיה בישיבה

מרקס. קארל היד, תו

♦ ר ט פ ,88 בגיל מאיר, בבית־חולים נ
 המלאכה בעלי אירגון ממייסדי שהיה מי

 אני* ישראל — הבתים בעלי והתאחדות
 ב־ לארץ עלה פולין, יליד ציקדבסקי.

 ראשון* רחובות, בפתח־תקווה, ועבד 1905
 הצעיר. הפועל ממייסדי והיה ויפו לציון

 וב־ הרצליה בגימנסיה למלאכה מורד, היה
הת שם בכפר־סבא אדמה חלקת קנה 1909
ימיו. סוף עד גורר

ה העולם10 1730 הז
1


