
ם י ו רו ז תנ
ר ת כ ו ה בבית שנערך בטכס * ה

 איזור לרב בתל־אביב, צבי תפארת כנסת
 מאיר ישראל הרב בתל־אביב, הצפון
ב רבנים למשפחות 29 דור ).33( לאו

שע לאחר לארץ, שמונה בגל הגיע פולין׳
 הנאציים, הריכוז מחנות זוועות את בר

בארץ. וגדל

ג ו ח ה של 12ה־ הנישואין יום * נ
 רירי והפיזמונאי מנוסי צילה גרפיקאית
אפילו העריכו, לא שבזמנו אחר מנוסי,

מנוסי ורידי צילה
שנישו השניים, ידידי שבין האופטימיסטים

שנה. מחצי יותר יימשכו אלה אים

ג ו ח אסיר־ של 66ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 של מפעיליה אורן, אורן. מרדכי פראג,
 שמעבר בארצות שיגרתי בסיור היה מפ״ם,
 בצ׳כוסלו־ גם ביקר ואגב־כך הברזל למסך
 פראג שלטונות על־ידי נעצר כאשר בקיר,

 סלאנסקי רודולף של במשפטו כעד־מפתח
בינ כ״אפאש במשפט הוגדר הוא וחבריו.
 ו- ממושכת מעצר לתקופת נידון לאומי״,

אחר־כך. חונן
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ר ח ב  משנת החל שנתיים למשך * נ
 בר־ אוניברסיטת לרקטור תשל״ב, הלימודים

 פיש, הראל פרופסור של במקומו אילן,
מנ פרופסור שלו, הקאדנציה את המסיים

 למד הונגריה, יליד ).56( קדרי צכי חם
בירוש העברית באוניברסיטה עברית לשון
 באוניברסיטה 1965—1958 בשנים לימד לים,

וכ בכיר למרצה מונה 1963וב־ העברית
 ולשונות עברית ללשון המחלקה ראש

 כפרופסור שימש 1966ב־ בבר־אילן. שמיות
 קליפורניה, באוניברסיטת ללשון אורח חבר
לל לאקדמיה יועץ כחבר נתמנה 1967וב־
הפקול כדיקן שימש 1970ב־ עברית. שון
והחברה. הרוח היהדות, למדעי טה

ז פ ש ו טנ בממפיס, בבית־חולים ♦ א
הזמר בעינו, זיהום שהתפתח לאחר סי,

פרסלי. אלביס
ם י פ צ . מ ק ו נ י ת יולי, בחודש ל

צ׳רלם השחקן של רעייתו אירלנד, ג׳יל

ברונסון
ץ. ס נ רו  ילדים חמישה ולצ׳רלס לג׳יל כ

 מנישואין — שלו שניים שלה, שלושה —
קודמים.

ר ט פ ב בניו־יורק, בבית־חולים ♦ נ
 מועצת נשיאות של לשעבר היו״ר ,72 גיל

 נ. אלכרט הרב אמריקה, של הרבנים
 אחד והיה בירושלים שנולד מנדלכאום,

 ואסתר שמחה רבי של ילדיהם מעשרת
 נקרא שמו שעל הבית את שבנו מנדלבאום,

 הגיע 1916ב־ בירושלים. סנדלבאום מעבר
 תוארים כמה שם וקיבל לארצות־הברית
אוניברסיטאיים.

ר ט פ  אחד ,74 בגיל בניו־יורק, ♦ נ
 שרמן בארצות־הברית, התעופה מחלוצי
 הקאריי- את שהחל סיירצ׳יילד, מילס

ו מצלמות פיתח אווירי, כצלם שלו רה
מטו וייצר תיכנו אוויר, לצילום טכניקות

אוויר. לצילום במיוחד שהותאמו סים
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