
ם תרי גזנז
אצל
בלונדון

ל75ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג  שמואל ש
 הראשונה(מטעם בכנסת ח״כ שהיה מי כץ*,
 מנחם של הראשונה השנה חצי ובמשך חרות)

 להסברת־חו״ל, יועצו כראש־ממשלה, בנץ
 למה־ התנגדותו רקע על פרש שממנו תפקיד

 דרום־אפ־ יליד כץ, מצריים. עם לכי־השלום
 הא־ לחבר והיה 22 בגיל ארצה שעלה ריקה,
הו לפי מילחמת־העולם, בראשית יצא, צ״ל,
קיבוץ חבר בץ, שסואל של קרוב לא *

 היריעה בה׳א הצייר ,המערבי ל שלי ש ועתו!
הקיבוצית. התוועה של

 לנהל על־מנת ללונדון, ז׳בוטינסקי, זאב ראת
 עלה לא ומשהדבר עברי צבא להקמת שדולה
 האצ״ל מיפקדת לחבר היה ארצה, חזר בידיו,

 אוניית־ ממארגני היה בה באירופה, ושליחה
 דבר, של בסופו שהוטבעה, אלטלינה, הנשק

 תל־ חופי מול בן־גוריון, דויד הוראת לפי
* ^ אביב.

מוזאיקה
בקבר

ר ט פ  אנסקי. אליעזר ,87 בגיל ♦ נ
 של דורות שחינו ושחקן־תיאטרון, בימאי

 מיצירותיו, (שאחת אמן־מוזאיקה שחקנים,
הקדוש הקבר בכנסיית מצוייה ישו, צליבת

 אביו אנסקי, ועיתונאי. העתיקה) בירושלים
בבול נולד אנסקי, אלכס שדר־הרדיו של

 שבה קצרה תקופה לאחר החליט, בה גריה,
 המקומי, הראשי הרב של כמזכירו שימש
 עיתון ערך ארצה, ומשעלה לתיאטרון לפנות

 בתיאטרון, להתרכז שוב, העדיף, אך בולגרי,
 1בימתנ תיאטרון־הילדים ככימאי תחילה
 תיאטחן תיאטרון־הקשישים עם ימיו, ובסוף
הזמן.

• • •
ב ע
הבכיינות

ר ט פ בחץ, סלו ,94 בגיל בניו־יורק, ♦ נ

 המאה. של היהודיים ההיסטוריונים מחשובי
לג נחשב בנקאי, של ובנו גליציה יליד ברון,

 בגיל שח־מת שיחק מילדותו(הוא עוד און
 ורכש, 12 בגיל עבריים שירים חיבר שלוש,
 לשונות). 20ב־ השליטה את חייו, במהלך

 הוסמך שגם צעיר(לאחר בגיל כבר היה ברון
פרו למישפטים) לדוקטור היה וגם לרבנות

 עד־ עבר ממנה וינה, באוניברסיטת פסור
 הניו־יורקית, קולומביה לאוניברסיטת מהרה

 הוא בהם שהחשוב ספריו, 13 ולכתיבת
 18(ישראל עם של דתית1 חברתית היסטוריה

 למה התנגדותו את ברון הבליט שבו כרכים),
 ההיסטוריה של הבכיינית .התפיסה שכינה

היהודית'.
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שלך החם החורף
אצלנו

 מיוחדים במחירים
מרינה במלון ★ דיפלומט במלון

ארוך) זמן לפרק וסוויטות לחדרים (אפשרות
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עווג״ס במחיויס עסקזח
־ביס1*׳־־ דיבה 1י ב
 הנבחר העסק תואר זוכת המצויינת הסינית המסעדה
אתרים. בכיכר מרינה במלון ביותר. הטובה כמסעדה
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