
תמרורים
. ע צ פ  ב- שאירעה בתאונת־דרכים נ

 עזר של בנו דייצמן, שאול באר־שבע,
 בתקרית־אש כשנה לפני שנפצע וייצמן

 צדדית, מדרך במכוניתו יצא שאול בתעלה.
 בכביש זמן אותו שעברה במשאית התנגש
נפ המשאית ונהג וייצמן שאול הראשי.

קל. צעו

ע צ פ  —תל־אביב בכביש נהג עת . נ
 שר- של בנו שם־טוכ, שמואל ירושלים,
 במכונית שנהג שם־טוב ויקטור הבריאות

 ליד נרדם אביו, של הממשלתית השרד
 שם- שמואל לתאונת־דרכים. וגרם ההגה
מש לחגיגה במכונית נסע טוב

לו נשאה והמכונית אביו באישור פחתית
פרטית. מכונית של זיהוי חית

. ד ל ו  האמריקאיים ההיפים למנהיג נ
 אניטח ולרעייתו )34( ד״פמן אייפי

 אמריקה באמריקה: ששמו בן ),29(
הופמן.

ה ד ל ו  צ׳ארלס לשחקן בהוליווד, ♦ נ
איר נ׳יל האנגליה ולרעייתו כרונסון

 שם איזה ברונסון נשאל כאשר בת. לנד,
 השיב: לבתו, יתן

 לא מושג. לי ״אין
 לבת, שם על חשבנו

 ש- בטוחים היינו כי
ילד.״ לנו יוולד

. ש ר ו מתפ פ
קול כשחקן קידו
 גרי■ הכוכב נוע,

 שימשיך סל! גורי
 כמפיק. רק לעבוד

 לעיתונות, בהצהרה
 :גריגורי הודיע

 ההפקה כי ״החלטתי
מעניי יותר הרבה

תפ לי יזדמן אם רק אופיע ממישחק. נת
הרגיל.״ מגדר יוצא קיד

. ר ט פ  ניצח עת ,69 בגיל באתונה, נ
 במיסגרת ואורידיקה אורפיאוס הפתיחה על

 האיטלקי המנצח אתונה, פסטיבל מופעי
 תזמורת מנהל שהיה קלפה, פאו&טו

בניו־יורק. טטרופוליטן האופרה

. ר ט פ  פרופסור ,70 בגיל בחיפה, נ
ב הבקטריולוגים מגדולי הירש, וילי
בהמ דוצנט היה קניגסברג, יליד ארץ.
 עלה ובקטריולוגיה, כללית ברפואה בורג
 קופת־ מעבדות את וניהל 1937ב־ לארץ
 לגימ־ לפרישתו עד חיפה במחוז הולים
שנה. חצי לפני לאות

. ר ט פ  בגיל בילינסון, בבית־חולים נ
 הסופר צדק, גרי למען האגודה יו״ר ,70

 לארץ עלה פולין, יליד פלע. יצחק
 מאמרים וכתב בחינוך עסק ,1935ב־

וספרים.

ר ט פ  בגיל בהדרה, בבית־הולים ♦ נ
 סגן של אחיו (פייקוביץ), אלון צפי ,70

 יגאל הממשלה ראש
 חבר שהיה אלון

 נתניה העיר מועצת
ה לרשת ואחראי

 של והפארקים גנים
 ראש- יליד העיר.
 בילדותו עבר פינה,
 נפצע תבור, לכפר

 עם בקרב 1921ב־
מ שבאו שודדים

 עבר לגבול, עבר
 שם ועסק לנתניה

ציבורית. בפעילות
. ר ט פ  בתל- נ

 מיבואני אחד ,72 בגיל מהתקף־לב, אביב,
 קוטלר. פנחס — בארץ הוותיקים המזון
 יותר עסק ,1914ב״ לארץ עלה רוסיה, יליד

 יאיר של אביהם מזון. ביבוא שנה 40מ־
 הארץ של לשעבר המישנה עורך קוטלר,

קוטלר. עודד והשחקן־במאי

. ר ט פ  אחד ,76 בגיל בתל־אביב, נ
 יצחק — הרביזיוניסטית התנועה מראשוני
 שומר היה ,1913ב־ לארץ שעלה גוריון,

 אצ״ל הביריונים, ברית וחבר בגליל
הלאו העובדים הסתדרות וממייסדי ובית״ר

הגרדום. עולי על ספר חיבר עיתונאי, מית,

1772 הזה העולם


