
תמרורים
ה ס ר א ת ד מא טקסאס, ביוסטון, ♦ ה

 רד איש־החלל של אלמנתו צ׳אפי, תה
 ,1 אפולו בחללית למוזת שנשרף צ׳אפי, ג׳ר

 אם מארתה, שעברה. בשנה שילוחה, לפני
 לחמישה אב לאלמן, תינשא בנות, לשתי
ילדים.

ג ו ח  ח״כ של 45,־ד הולדתו יום ♦ נ
שב אלכסנדריה יליד כהן־צידון, שדמה
 מלחמת־ אחרי ארצה הגיע אשר מצרים,

 של הסבל מדורי כל את ועבר העצמאות
 בתל־ עריכת־דין למד הוא העולים. מחנות
ל הציבורי הוועד כמקים התפרסם אביב,

 עדות כעסקן התבלט שוחמכר, יוסלה מציאת
ל להיבחר במאמציו משנכשל אך המיזרח,

הצ אישית, עדתית ברשימה החמישית כנסת
לפני לכנסת נכנס הליבראלית, למפלגה טרף

ר כאשר כשנה, ס  נ
גח״ל, ברשימת קודמו
מרידוד. אליהו

♦ ג ו ח הו יו■ נ
 של 47ה־ לדתו

ר ש ה (״ארתור א
שג בן׳נתן, יפה״)
 של הראשון רירה

ולשע בבון, ישראל
 של הכללי מנהלו בר

בך ד,בטחון. משרד בן־נתן
בווינה, שנולד נתן,

פעל וכאשר קיבוץ, של גיזבר בעבר היה
 כעיתונאי התחזה באוסטריה, ב׳ עליה למען

 מוצלחים: הפחות עיסוקיו בין הצופה. של
בארית־ אינקודה בחברת הממשלה בא־כוח
 בצרפת, הרכש יותר: המוצלחים בין ריאה.
לגיון אות קבלת היתד, מתוצאותיו שאחת
בצינור!־ שנסע בשעה שעבר, בשבוע הכבוד.

 התנגש, לפאריי, מבון שלו הצריתית אן
 נהר־ מכוניתו אך התאונה, מן בשלו■ יצא
גרמנית. במכונית הוחלפה כליל, יד,

 פאקים־ נשיא בראודאלסינדי, ♦ ז ■ פז ו א
ש רופאיו, הוראות לפי חאן, איוב סאן

מיס- לשכב לו הורו
 בגלל שבועות, סר

דלקת־ריאות.

♦ ע צ פ  שחקן־ נ
(ה סטיב הקולנוע

 מלך הגדולה) בריחה
 שנהג בשעה ווין,

 פרא־ במכונית־מירוץ
 דולאר) אלף 18( רי

ה מרחובותיה באחד
הולי של ראשיים

 אישי בדו״ח בוד.
מקווין״נסע־ מקווין: כתב

 פ*ורף. כמו בי נפני השני הנהג לא*, תי
מל רחוק אבל ■צוע, אני גמורה. המכונית

גמור.״ היות
ר ט פ דני ,72 בגיל בלונדון, ♦ נ  ■י

מן, ר ב ל  מיאסי יהודי רוכל של בנו פי
 פעל אשר שמאלי, ציוני שהיד, (רומניה),

ביקו ומתח ערב—ישראל שלום למען רבות
 לחם סילברמן ממשלת־ישראל. קו על רת

ה עונש ביטול למען שנה שלושים במשך
 כמה לפני בכך שהצליח עד בבריטניה, מוות

 מפלגת- מסיעת פעמים כמה גורש הוא שנים.
גר חימוש נגד הצביע כאשר פעם העבודה,

 חימוש נגד הצביע כאשר ופעם ),1954( מניה
 מערכה לנהל רצה כאשר ).1961( בריטניה

באמרי הרוזנברגים של להורג הוצאתם נגד
 לארצות־הברית. אשרת־כניסה קיבל לא קה,

 טובה מילה אמר צ׳רצ׳יל כשוינסטון פעם,
 דבריו, את שיסע לא וסילברמן גרמניה על

 הג׳נטלמן ״האם בתמיהה: צ׳רצ׳יל אליו פנה
מגידרוי״ לצאת עומד אינו הנכבד

בנגב בוקר שדה ליד עבדת עין
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