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תמרורים
ישאו  )23(גרסון שרה בחיפה, . נ

 סטודנטית שרה, פוליצ׳יכו. שרדי עם
 לכינוי זכתה ולפסיכולוגיה, לפילוסופיה

לא הפרחים, נערת
זר־פר־ שהגישה חר

 אירגון למזכיר חים
הערב הסטודנטים

טועמה, חליל יים׳
בבית־ משפטו בפתח
בלוד, הצבאי הדין
חוד שמונה לפני
מתו־ בעיקבות שים.

 הסתבכה הפרחים
 ח״כ עם גרסון שרה

 שהפעיל לין, אמנון
 כדי הוריה על לחץ

ץ ס ר מ אותה שיחזירו ג
למ שם ירושלים,

 איש־ שרלי, את פגשה בה — לחיפה דה,
ושמרני. צעיר עסקים

ג♦ ו ח  נפתלי של 59ה־ יום־הולדתו נ
 רספנות חברת מנהל שהיה מי וידרא,
 לפני עד — היווסדה מיום צי״ם הלאומית
 למד אשר גרמניה יליד וידרא, כשנתיים.
 וליינד היידלברג באוניברסיטאות משפסים

כמנ והתקבל 1933 בשנת ארצה עלה ציג,
לנ עבר משם בחיפד, לספנות סוכנות הל
 וב־ ,הסוכנות של הימית המחללת את הל

 הפך — צי״ס את הקימו כאשר — 1947
 דו״ח בעיקבות התפוטר הוא מנהלה. להיות
צי״ם^ ^ל המדינה מבקר

ג  יעקב של 69ה־ יום־הולדתו ♦ נחו
אר עלה אודיסה, העיר יליד דורי, דורי.

 גרה עלייתה עם כילד. — משפחתו עם צה,
 עברה ומשם ברחובות קצר, זמן המשפחה,

 דוס־ אז — דורי התנדב 1918ב־ לחיפה.
וה הארצישראלי העברי לגדוד — טרובסקי

 הגדוד פיזור עם סרג׳נט. לדרגת שם גיע
 ארצה חזר הנדסת־בניין. ולמד לבלגיה יצא
 מטעם חיפד, העיר למפקד הפך ,1929וב־

 ומונה צבאית בקאריירה המשיך ההגנה.
 עזיבת עם ההגנה. של הכללי המטה לראש

מהמח ההגנה ויציאת הארץ את הבריטים
הרא הכללי המטה לראש דורי מונה תרת,

 חולה היה אך מדינת־ישראל, צבא של שון
 יגאל כאשר מלחמת־העצמאות, ימי ברוב
במקומו. למעשה כיהן ידין

ג  דויד של 71ד,־ יום־הולדתו ♦ נחו
 מרוסיה ארצה עלה אשר הכהן הכהן.

ה את סיים כילד,
ב הרביעי מחזור

נ הרצליה, גימנסיה
 שם ללונדון, סע

בכל לימודיו סיים
וכש מדינית, כלה
 את ניהל ארצה, חזר

א סולל־בונה, חברת
 עבודות ביצעה שר

ה הצבא עבור רבות
 לעזור הוזמן בריטי,

 האינטליג׳נס לעבודת
 כקצין־קשר ושימש

 והצבא ההגנה בין
ש הכהן, הבריטי.

 ומוותי־ ועדת־חוץ־וביטחון יושב־ראש הוא
היו עקב לחו״ל, בנסיעות מרבה הח״כים, קי
הבין־פרלמנטארי. באיגוד הישראלי הנציג תו

נאמן יובל פרופסור . נתמנה
ב אלמנטאריים לחלקיקים המרכז למנהל

 ארצות־הברית. באוסטין, טכסס אוניברסיטת
לפי המחלקה ואש שהוא נאמן, פרופסור

 המדען הוא תל־אביב, באוניברסיטת סיקה
 כתרים: בשני שישמש הראשון הישראלי

 תל־ באוניברסיטת לפיסיקה המחלקה ראש
 באוניברסיטת לחלקיקים המרכז ומנהל אביב

 נאמן של העולמי פירסומו עיקר טכסם.
 גל־ פרופסור עם יחד גילה, כאשר לו, בא

 מדענים, של גדול וצוזת מקליפורניה מאן
 זה, גילוי בגלל מינוס. אומגה החלקיק את
מיב בחקר חשוב מיפנה מדענים רואים בו
 נאמן שפרופסור סברות הועלו האטום, נה

נובל. בפרס יזכו גל־מאן ועמיתו

ו ר צ ע  החיפושיות איש בלונדון ♦ נ
 אונו, יוקו היפאנית וחברתו לנון ג׳ון

 שבוע באותו משכרים, סמים החזקת באשמת
 מוסיקת עיסקי בזירת מהומה, עוררו בו

 על אשר תקליט הוציאו הם באנגליה. הפופ,
 עירומים ויוקו ג׳ון נראים שלו הקידמי הצד

מופי הם האחורי הצד על ואילו מלפנים,
 בת־ היא אונו יוקו מאחור. עירומים עים

האחרו בחודשים לנון של הקבועה לודייתו
 כי הודיעה סינטיה, לנון, של אשתו נים.

נגדו. גירושין בהליכי החלה
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