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תמרורים
ג ו ח  הנשיא של 82ה־ יום־הולדתו ♦י נ

שזר. זלמן מדינת־ישראל, של השלישי
ה ר ח ב  כנציגת המצרי, לפרלמנט . נ

 המצריה הזמרת קהיר, של הרובעים אחד
פו זמרת שהיא 38ה־ בת כאמל פאידה
 היבחרה אחרי .16 בת היותה מאז פולרית
 שעות שלוש תקדיש היא כי פאידה הצהירה

 הרובע לענייני ולדאגה קהל לקבלת ביום
ו בזימרה לעסוק ותמשיך מייצגת, שהיא

בבירור.
ג ו ח  הכריז בו ביום ברבת־עמון, . נ

 נגד במלחמה למצריים תצטרף לא ירדן כי
 חו־ המלך של 36ה־ יום־הולדתו ישראל,

 הפי- אירגוני על־ידי נוצל המאורע סיין.
ומישטרו. המלך על להתקפה דאיון

ג ו ח  עורך- של 37ה־ יום־הולדתו .■ נ
 למד הארץ, יליד לידסקי. צבי הדין

 לעורך- הוסמך המדינה, ומדעי מישפטים
אשתו עם יחד מאז, עוסק ,1956ב־ דין

לידסקי

 במיש־ כסניגור לידסקי, נירה עורכת־הדין
פליליים. פטים

. ע ב  דולר, מיליון 22 בסך פיצויים ת
 זאנור, ריצ׳ארד זאנוק, דאריל מאביו

 כמנהל ממישרתו אביו על־ידי שפוטר )37(
 לבית־ הוגשה התביעה פוקס. בחברת הפקה

 קובע ובה קליפורניה, של העליון המישפט
 לינדה השחקנית רעייתו הוא, כי ריצ׳רד

 פוטרו בראון דויד המפיק וידידו האריסון
 בחברת ממישרותיהם הצדקה וללא בזדון
 התביעה נשיאה. היה זאנוק שדאריל פוקס,

 על־ידי נעשו החפוזים הפיטורים בי טוענת
 ב־ האשם את בכך להטיל במטרה דאריל

אח דאריל, שהוא, — החברה כשלונות
 את בכך ולהציל בנו שכם על — להם ראי

שלו. עורו
. ר ט פ  מנהל ,56 בגיל מהתקף־לב, נ

 בילינסון, בבית־החולים הנשים מחלקת
 פולין, יליד אקרלינג. בנימין פרופסור

 במלחמת כלוא היה באיטליה, רפואה למד
 ברח ממנו הסגר, במחנה השנייה העולם

 ביוגוסלביה, פרטיזנים לקבוצת והצטרף
באוניברסי מרצה והיה 1944ב־ לארץ עלה

ותל־אביב. ירושלים טאות
ר ט פ  בגיל מהתקף־לב, בירושלים, . נ

 בירושלים המדינה עובדי איגוד מזכיר ,57
 והיה 1933ב־ מווילנה שעלה אלון, משה

 האשלג חברת במפעל העובדים מראשוני
בים־המלח.

. ר ט פ  הלל ,67 בגיל בתל־אביב, נ
ממייס שלוש אליהו יוסף של בנו שלוש,

 ארכיטקטורה למד ביפו, נולד תל־אביב. די
האז המשמר וממפקדי בהגנה פעיל והיה
 שלוש, אהרון תת־ניצב של דודו היה רחי.
 במטה מיוחדים לתפקידים המחלקה ראש

המשטרה. של הארצי
. ר ט פ  הסופר־ ,75 בגיל בניו־יורק, נ

ש גלאטשטיין יעקב משורר־עיתונאי
 של וולט אונד פולק העיתון עורך היה

 בא פולין, יליד העולמי. היהודי הקונגרס
שי נובלות, כתב ,1944ב- לארצות־הברית

 של האידית בעיתונות רבים ומאמרים רים
ניו־יורק.

ה ר ט פ ירו במזרח בבית־חולים . נ
ילי אל־הטיב, זינה ,106 בגיל שלים,

 בירושלים. הר־הבית שליד חדד שכונת דת
 של ודודתו ותיקה ירושלמית למשפחה בת

 ירושלים עיריית ראש אל־חטיב, ראוחי
לשעבר. המזרחית
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ש בשור׳ בזונה הבתגו הנהג ם וגרס ־ הנני ע לתאונה נג

 למסך מבעד חדר הזה״ ״העולם
 פדי הסרסורים, של השמירה

 — הזונות פועלות כיצד לצלם
 על פעולתן השפעת ומה

 הנהגים התנהגות
כמקום.

 עדו■ זונות בין הקשד מה
(תמונה הכביש לצידי מות

 התאונות וריבוי — למטה)
ץ מקום באותו הקטלניות

ה א ש גו הנני שימשו במקום, שחלף נהג בל לעיני בגלוי ניראו הפרדס, לתוך פרוצה בין זה מישגל ג
מבצ־ מונית :למעלה בתמונה לתאונות. חמור פוטנציאלי גורם צלם על״ידי צולם ללקוח

הממתינה. לפרוצה להגיע בדי ההומה, הבביש באמצע סיבוב עת חדור להעמיק אף טרחו לא השניים מהבביש. הזה" ״העולם
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