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ל 3טו־מ תן חיי ל

חמרורים
ר ת כ ו  במי־ כאלוף־העולם ♦ ה

 מונופולי עיסקי״המקרקעין שחק
 בכסף־של־נייר, שמשחקים (ריכוז),

 מתווך )32(ג׳ייקובם גרג האוסטרלי
 אשר היומיום, בחיי עיסקי־מקרקעין

 הגדול, כפרס וזכה מתחרים 20 על גבר
 (בכסף־של־ דולר אלפים 10 של בסן

ממש).

ז פ ש ו מהצ סובל כשהוא ♦ א
 מסיקה דויד בגופו, נוזלים טברות

 ממלא־ לאחרונה עד שהיה מי )41(
 ושהגיע, בת־ים ראש־עיריית מקום

 איש ניצח שבהן האחרונות, בבחירות
 השלישי, למקום קינמון, אהוד המערך

 מסיקה, הקולות. מן 18.456 עם
שהצ ליכוד איש לוב, יליד עורך־רין

 בזכות בבת־ים חזק לאיש להפוך ליח
 למען (התנועה העצמאית רשימתו
 לכיסא- הרתוק נכה הוא בת־ים).
 שרירים. ניוון ממחלת וסובל גלגלים
 כדורים בנטילת אותו מחייבת המחלה

 שהזניח עניין נוזלים, הצטברות כנגד
הבחירות. מערכת בלהט מסיקה

ג ו ח  של 49ה־ הולדתה יום ♦ נ
 מנכ״ל של אשתו לפיד, שולמית

 טומי מעריב ואיש רשות־השידור
 נות5 ילדיהם(שתי שלושת ואם לפיד
 אוני) (גיא וסופרת עיתונאית ובן),

 דויד של היחידה ובתו עצמה, בזכות
 שולמית מעריב. ממייסדי אחד גלעדי,
 קידם שם במעריב, בעלה את פגשה
 החדש העולה את הונגריה, יוצא אביה,

לפיד. יוסף מהונגריה,

ג ו ח  של 56ה־ הולדתו יום ♦ נ
 שנתו את עתה המתחיל להט, שלמה

 תל־אביב. עיריית כראש העשירית
 הספיק לשניים, ואב ברלין יליד להט,

 הקבע, בצבא שנה 25 כמעט לשרת
 מלכי״ישראל. לכיכר. הגיעו לפני

 מחלקה ממפקד עלה אלה בשנים
 המטה של לאלוף במילחמת־העצמאות

 כוח־ אגף רא האחרון: הכללי(התפקיד
אדם).

ג  של 68ה־ הולדתו יום ♦ נחו
 השובר הקולנוע כוכב קווין, אנתוני

 בהצגת בברודווי, קופות עתה
 קווין, היווני. זורבה של התיאטרון

 בת היתה כשאמו במכסיקו, נולד ״אשר
 התנדב אירי, ממוצא שהיה אביו, .15

 ימים. אותם של המכסיקאית למהפכה
 נהג- קוטף־פרי, להיות הספיק קווין

 נודד, ומטיף פועל־תעשייה מונית,
 שבה הוליווד, על־ידי שנתגלה לפני
 שכמה סרטים, ממאה ביותר חייל עשה
 (ויווה אוסקר. בפרסי אותו זיכו מהם

זורבה). לחיים, התשוקה זאפאטה,

ג  של 76ה־ הולדתו יום ♦ נחו
 שמעון אלימלך (לפילוסופיה)דיר

 באוסטריה, שגדל פולין יליד רימלט,
 טירול יהודי של כרבם שימש שבה

 הדרום- המחוזות (שני ופורארלסברג
 שעלה לפני אוסטריה), של מערביים

 בית־ספר מנהל של לקאריירה ארצה
 הוא שאותו תיכון, ובית־ספר עממי
עבו פירסם שגם רימלט, מנהל. עדיין

 (על שמית בבלשנות מדעיות דות
 במשך היה למשל) הארמית הלשון
 סגן שנים חמש חבר־כנסת, רבות שנים
 שר־ ושנתיים רמת־גן עיריית ראש

 של הלאומי הליכוד הדואר(בממשלות
 בשיא מאיר). וגולדה אשכול לוי

 השותף היה הפוליטית פעילותו
 הליבראלית) המיפלגה הראשון(מטעם

 פרש שממנו לליכוד, בגין מנחם של
 להתפעל חדל כאשר הפרטיים, לחיים

הליכוד. ממדיניות

ה ע ב  ארצות־ בפילדלפיה, ♦ ט
 סוויץ׳, ג׳סיקה ,35 בגיל הברית,

 הטלוויזיה רשת של שדרנית־הצמרת
 אלף 500 שנתית: אנ״בי־סי(משכורת

 עם נסעה שבה המכונית כאשר דולר),
 רדודה לתעלת־מים התדרדרה ידיד,

לפתוח אפשרות היתה שלא עד כל״כך,

הנל את ולחלץ דלתות־המכונית את
 האחרון הטראגי הפרק זה היה כדים.
שהת הבלונדית, השדרנית של בחייה
 עשרה אחרי הראשון מבעלה גרשה
 בעלה את ואיבדה נישואין חודשי
 כי משגילה התאבד הוא כאשר השני,

חולה־כליות. הוא

ה ר ט פ  מסרטן, בקאהיר, ♦ נ
 אחמד, שאיזה הזמרת ,50 בגיל

 11 בגיל שלה הקאריירה את שהחלה
 לדמשק עברה שממנה בביירות,

 בארבעה השתתפה אחמד ולקאהיר.
 שירים, 600 והקליטה סרטים

 הולחן האם, שיר בהם, שהמפורסם
 • המלחינים גדול על״ידי למענה

אל־והאב. עבד מוחמר הערביים,

ה ר ט פ  מהתקף־לב, בחיפה, ♦ נ
 של אימו •כרנדט, ברוניה ,65 בגיל
בשעתו שהתאבד ברנדט, מייק הזמר

אחמד זמרת
קאהיר דמשק, ביירות,

 שנותר הבן הוא היחיד יורשה בפאריס.
 תל־אביבי אופנה איש צבי, בחיים,
 הלא־ הירושה את גם עתה שיירש

לאימו. ברנדט מייק שהותיר מבוטלת

ר ט פ  ,84 בגיל בלונדון, ♦ נ
 יליד יהודי בימאי נלנר. יוליוס
 שנה 30 לפני בישראל שביים צ׳כיה,

 אהובה ארץ תיאטרון(זעקי הצגות 15
 היה ואף אוגוסט) ירח של התה ובית
 של האומנותי המנהל שנתיים משך

 הופעות בסיבוב ליווה גם אותה הבימה,
 לישיבת־ שחזר לפני אמריקה, בצפון
באנגליה. קבע

ר ט פ  ,85 בגיל ברעננה, ♦ נ
 משירות־המדינה גימלאי חלוז, יצחק
 החשדתו את איפשרה שעדותו והאיש

 חיים ברצח סטבסקי אברהם של
 הרצח, בשנת שהיה חלוץ, ארלוזורוב.

 במישרד מנהל־חשבונות ,1933
 הופעתו את זכר בירושלים, הדרכונים

 הרצח ביום במישרדו סטבסקי של
 סטבסקי, מאשימי לדעת (שהיתה,
 ומסר מדומה) אליבי ביצירת קשורה

 הליכה ובעל רחב תיאורו(״מוצק, את
 זאת עדות על לשלטונות. אווז״) של

 הופיע, עת גם לוודאי, קרוב חזר,
 שמינה ועדת־החקירה לפני לאחרונה,

ארלוזורוב. רצח לחקירת בגין מנחם

ו ר ט פ  ובסעודיה, בירדן ♦ נ
 החום, מן כתוצאה מאפיסת־כוחות

 המוסלמים 3036 מבין ארבעה
 למכה. לרגל השנה שעלו הישראליים

 עקאל, סלים סליימן בהם, האחרון
 בבית־החולים השבוע נפטר מערערה,

במכה. הממשלתי

2410 הזה העולם44


