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&ירגרים גז
פט1ש1 פזעלהסניטר של הסח־

 של 65ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
ה סיפרו שמאז קישון, אפרים

 ד היורד (העולה בעברית ראשון
 בעברית הראשון ומחזהו חיינו)
 לקצור חדל לא לפניו) הולך (שמו

 מיליוני 35(ובעולם בארץ הצלחה
 קי־ לשונות). 31ב־ עותקי־ספרים

בנ מישפחת בן הונגריה, יליד שון,
לשלו אב הוא וניצול־שואה, קאים
 רק לא שזורה להומור שזיקתו שה,

 הפרטיים. בחייו גם אלא בכתיבתו
 מדוע באחרונה גילה למשל, כך,
 הראשונים בימיו התנדב, הוא

 עין־החו־ בקיבוץ נקלט עת בארץ,
ממוש תקופה במשך לשמש, רש,
 תפקיד הקיבוץ, של כסניטר כת,

 מובנים, מטעמים רבו, לא שעליו
 למסקנה, אז הגיע קישון הקופצים.

 בתי־השי־ וחיטוי ניקוי מלאכת כי
 חצי מזמנו גוזלת הקיבוץ של מוש
 שהיה מה בלבד, ביום עבודה שעה
 עבודה שעות שמונה על עדיף

הגלילי. המשק בשדות

האפרוח חיפושי
 של 95ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 סופר קיפנים, לי) נר ל׳, (נרלוין
ברא עוד שכבש, הנצחי, הילדים

 ילדי של דימיונם את המאה, שית
 לחפש שהלך האפרוח עם הארץ

 אוקראינה יליד קיפנים, אחרת. אם
 18 בגיל כותב החל חזן, של ובנו

 בעיתון־היל־ החולה הילד (השיר
 שנה ארצה ומשעלה הפרחים) דים

 מיספר שנים אחרי פנה, מכן, לאחר
ככורת־עצים(להס כשומר־כרמים,

 מיל־ של התורכי הצבא רכבות קת
 וכמנהל הראשונה) חמת־העולם
האמי לייעודו בצפת, בית־יתומים

 ושירי סיפרי אינסוף חיבור תי:
ילדים.

שר ב! נשיא
ע ב ש  דרום־אפרי־ לנשיא ♦ הו

 ),53( דה־קלארק פרדריק קה,
בני התומך, לשעבר, שר־החינוך

 שכנותיה עם בדו־שיח לקודמו, גוד
 דה־קלארק, ארצו. של השחורות

 הקרובים, השבועות לשלושת נשיא
לנ הקרובות הבחירות מועד עד

פוליטיק מישפחת בן הוא שיאות,
 עי־ עורך שר), היה אביו (גם אים

 מישפסן בנעוריו, תון־סטודנטים
לשלושה. ואב השכלתו לפי

 מהתקף־לב, בחיפה, ♦ נפטר
 עסקן בליטנטל, משה ,78 בגיל

 אגודת־יש־ פועלי ומראשי עירוני
 אגר של יותר העממית הזרוע ראל

 פולין, יליד בליטנטל, דת־ישראל.
 את החל ,23 בגיל ארצה שעלה
 עד עבר אך כפועל־בניין, דרכו

 שכללה ציבורית, לעסקנות מהרה
וחב וקופות־מילווה שיכונים ייסוד

בחי אירגון־ההגנה במיפקדת רות
 לעת־מצוא עיתונאי בליטנטל, פה.

 שלפני ורשה של אידיש (בעיתון
בארץ), האגודאי ובשערים השואה

קיפנים סופר
יתומים עצים, כרמים,

 לישכת״העבודה(כיום איש גם היה
ו עירוני שופט שרות־התעסוקה),

חיפה. עיריית הנהלת חבר

הטרנדסטור זרע
 ממחלת בקליפורניה, ♦ נפטר

 שוקלי, ויליאם ,79 בגיל הסרטן,
 עובדה הטרנזיסטור, מממציאי אחד

 עם יחד ,46 בגיל אותו, שזיכתה
 בפרס־נובל אחרים, אמריקאים שני

 מהנדס־ של בנו שוקלי, לפיסיקה.
לי נודע באנגליה, שגדל מיכרות,

 תיאוריה משפיתח לשימצה מים
הלב מן נחותים השחורים שלפיה

 הציע ואף גנטיות, מסיבות נים
 למנוע כדי כספיים מענקים חלוקת

 (על־ השחורים של התרבותם את
 פעל ומאידך מרצון) עיקורם ידי

 שלו) את (כולל בנק־זרע להקמת
הלבן. הגזע בני לריבוי

 לו... אין שעדיין ולמילו שיש למי
!המזל ...עדיליון

 למדליות הממשלתית החבור, ע״׳ שפותח ויסהוף, האמן של חדשני תכשיט
 וכסף) ש״ח(בזהב 355.ב■ או ש״ח(בכסף) 107.ב■ להשיג ס״ג. דוד הצווף בעזות

המוושים. הסוחוים ואצל החבור, בחנויות
ולמטבעות למדליות הממשלתית החברה
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