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1771 הגגחד־ *הסוגר זסשאר

♦ ג ו ח ה סגן של 33ה־ יום־הולדתו נ
 אט־ שירות ומנהל אמפא של הכללי מנהל

רי ;}ודד באמפא, שני דור שהוא פא, גו

גורדצקי עודד
 מייסד של בנו שניים), פלוס (נשוי דצל,י
ז״ל. גורדצקי זאב החברה

ג ו ח  המלחין של 80,־ד יום־הולדתו ♦ נ
 השכלתי, לפי עורלדיו גם שהוא הישראלי

 גרמניה, יליד שטנברג. וורטר אריך
ה המלחינים עם נמנה ,1932ב־ לארץ עלה

 התיז־ על־ידי בוצעו שיצירותיהם ראשונים
פע זכה הישראלית, הפילהרמונית מורת

מוסיקה. ליצור וממשיך אנגל, בפרס מים
י ל ה נ ן ט מ מ ו  יליד השחקן . ר

ה בת והבדרנית שריך עומר מצריים
פיין. פרידה תערובת

ה ק ל בוקר מדי כמינהגו יצא עת ♦ ל
 השחקן בהתקף־לב, דקות, 20 בת שחייה

הפלין. וואן ,60,־ד בן ההוליבודי
ע צ פ ה נ ש כא בתאונת־דרכים, ♦ ק

 במשאית, התנגש רכב עליו אופנוע שר
 גודאר דאן־לוק הצרפתי הסרטים במאי

 מהנדס־ ,בפאריס שנולד שווייץ נתין ).40(
ה במשכורת שהשתמש במיקצועו גשרים

 של סירטון לעשיית כמהנדס שלו ראשונה
כש סרטים כמבקר בפאריס עבד דקות, 10

 לקראת מודעה פירסם בדוי, בשם חותם הוא
שח חיפש בה הקטן, החייל השני, סירטו
 לחיי.״ שותפה גם ״ושתהיה לסרט קנית

 קא־ אנה הדנית הגיעה המודעה בעיקבות
 היא צילום. דוגמנית אז עד שהיתר, רינה,

 גודאר, עם התחתנה ולאחריו בסרט שיחקה
ש מלא באורך סרטים 28 היום עד שעשה

הפ 1969ב־ בישראל. שמונה הוצגו מהם
 בבימוי והחל מסחריים סרטים לעשות סיק

מער ביניהם פוליטיים, סרטים של והפקה
ב־ הסטודנטים מרד מנהיג בהשתתפות בון

ר ז׳אן־לול, א ד גו

 שריף. בתפקיד כהן־בנדיט דניאל צרפת
 הוטל עליהם פוליטיים, סרטים שמונה עשר,
 התגרש 1968ב־ העולם• ארצות ברוב חרם

נכד ויאזמסקי, אן את ונשא קארינה מאנה
מצ בגלל מורייה. פרנסואה הסופר של תו
הפו הסרטים בעיקבות הקשה הכספי בו

 של בעיתונו כעיתונאי עובד החל ליטיים,
 סרטים לביים השנה וחזר סארטר ז׳אן־פול

מסחריים.

ר ט פ  שהיה מי ,74 בגיל בחיפה, ♦ נ
בש בשווייץ הארץ־ישראלי הוועד מפעילי

ה ד״ר ,30ה־ נות ש . מ קי ס כי  לי־ יליד נ
 בה לשווייץ עבר בישיבה, שם למד טה,

 באוניברסיטת החברה למדעי כד״ר הוסמך
ה ליו״ר 30ה־ שנות בתחילת מונה באזל,

 להצלת ופעל בשווייץ הארץ־ישראלי וועד
 ב- לארץ עלה מגרמניה, שנמלטו פליטים

חיפה. באיזור לפלסטיק מפעל והקים 1938

1763 הזה העולם10
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