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. ה נ ו  לביופיסיקה המחלקה לראש מ

 אפרים פרופסור של במקומו וייצמן, במכון
ב ועמד המחלקה את שהקים קצ׳לסקי

 פרופסור שנים, 25ל־ קרוב במשך ראשה
 כנשיא המשמש דוסטרוכסקי ישראל

 לארץ עלה פולין, יליד בפועל. המכון
 למד ואחר בפלמ״ח שירת בצעירותו,

 בירושלים, העיברית באוניברסיטה כימיה
ב לביופיסיקה למחלקה 1954ב־ הצטרף

דייצמן. מכון

. ה נ ו  הפירסום מישרד מנכ״ל לתפקיד מ
 נסיהו, יצחק (מיל.) אל״מ בינג־ליניאל,

 תל־אביב באוניברסיטת לימודיו את שסיים
 הצבאי כמזכירו בצה״ל תפקידיו בין וכיהן

אשכול. לוי המנוח ראש־הממשלד, של
. ר ח ב  אוניברסיטת סנט על-ידי נ

רק של שנייה כהונה לתקופת אילן, בר
 קדרי צבי פרופסור האוניברסיטה, טור

 ושפות לשון למד בהונגריה, שנולד ),48(
 קיבל בה העיברית באוניברסיטה שמיות

 החל 1963ב־ הדוקטור. תואר את 1955ב־
ה לדיקן ניבחר שם אילן בבר להרצות
לרקטור. 1971וב־ היהדות למדעי פקולטה

. ע ש ר ו  בתל- השלום בבית־משפט ה
ה כוכב שוטר, העלבת באשמת אביב,

גדזר, (״שייע״) יהושע לשעבר כדורגל

גלזר שייע
לשוטר קללות

ב נהג גלזר ל״י. 250 של לקנס שנידון
 תנועה. עבירת ועבר בחולון מכוניתו

 העליב הוא ובתגובה דו״ח לו רשם שוטר
אותו.

. ה ר ט פ  אלין ,47 בגיל בלונדון, נ
ש בעולם, החלילניות מגדולות שפר,
 של הפילהרמונית חתיזמורת עם הופיעה

 קורץ, אפרם למנצחה, אשר סיטי, קנזס
נשואה. היתה

• ר ט פ  בגיל מהתקף־לב, בליברפול, נ
 וערך המנצחים דוכן על עמד עת ,72

ה של הפילהרמונית התיזמורת עם חזרח
 של ארותיקה מתוך האבל מרש על עיר

 ליברפול, של הקונצרטים באולם בטהובן,
 היה פולין, יליד קלצקי. פאול המנצח
 של השידור רשות תיזמורת של המנצח
 של הקונצרטים על 1955ב־ ניצח שווייץ,

 במסע הישראלית הפילהרמונית התיזמורת
אירופה. ברחבי שלה

. ה ר ט פ  במדינת שבדאנבי בביתה נ
 הסופרת ,80 בגיל ארצות־הברית, ורמונט,

 ובפרס נובל בפרס שזכתה נאק פ. פרל
המער וירג׳יניה ילידת לספרות. פוליצר

 לארה״ב 17 בגיל חזרה בסין, גדלה בית,
 פעלה 1935 עד 1914ומ־ לימודים לתקופת

 1932ב־ בסין. פרסביטריאנית כמיסיונרית
 האדמה סיפרה עבור פוליצר בפרס זכתה

 העולה סיני איכר הוא שגיבורו הטובה
 הראשונה האשד, היתד, 1938וב־ לגדולה
 לאור הוציאה לספרות. נובל בפרס שזכתה

ל מוקדשים שרובם וסיפורים רומנים 85
מאו. ■תקופת שלפני ולסין אסיה

. ר ט פ ה השוחט־מוהל ,83 בגיל נ
 שמל אורנשטיין חיים יוסף חדרתי

 בארץ, רביעי דור ילדים. אלף 13כ־
בחדרה. 1920ב־ השתקע

. ר ט פ  בחיפה, רמב״ס בבית־החולים נ
 אנשי מכל בחיים שנשאר האחרון ,90 בגיל

 שנולד פבריקנט, אריח סג׳רה, גרעין
 והתיישב 20 בגיל לארץ עלה ברוסיה,

התחתון. בגליל


