
תמרורים

 פני בגובה מהירותו בעולם• המודרניים הרב־משימתיים הקרב ממסופי ום.
 טווח תחמושת, טון 7 נושא קמ״ש. 2,905כ־ ק״מ 16 ובגובה קמ״ש 1,450־

ק״מ. 1,500כ־
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ה ד ל ו  ובת בנים שני — שלישייה ♦ נ
 ב־ ,נתיבות ממושב עמאר, לדינה —

ה בבאר־שבע• לנגב המרכזי בית־החולים
 של קילוגרמים 9.25 של הכוללת תוספת

 של חמורה בעייה יצרה טרייה אנושות
 המרובעים המטרים 60 כת בדירה צפיפות

יל חמשת כבר גרים בה עמאר, הזוג של
הקודמים. דיהם

ו ישא ,49 וקסלוי, יוסף פור . נ
 ארצות־הב־ מסנט־לואיס, יהודי איש־עסקים

 קאתולית נזירה ,42 גרנן, וג׳קלין רית,
 מהאפיפיור מיוחדת רשות שקיבלה לשעבר
 וקסלר, לורטוז. הנזירות מיסדר את לעזוב
 חברת- נשיא הוא ילדים, לשני ואב אלמן

 החדשה אשתו ואילו אורפיאוס, ההקלטה
 באר- ביותר הידועות המחנכות אחת היא

 קולג׳. ובסטר כנשיאת מכהנת צות־הברית,
 ה־ הועבר הנזירות, מיסדר את שעזבה בעת

 הפך פרטיות, לידיים המיסדר די מ קולג׳
חילוני. מוסד

ישאה ,26 לינזנמן, היידי . נ
לרשיד גרמניה, ודוגמנית־צמרת טייסת

לינזנמן היידי
 בתואר שמו את לקשט המתעקש חילמי,

 עבאם היה אביו כי העובדה לזכר נסיך,
מצרים. מלך פארוק של ודודו נסיך חילמי,

ה נ מ ת  לתפקיד סוסטל, ז׳אק . ה
 בבית- ,חברתית לאנטרופולוגיה בכיר מרצה
 בן־ סוסטל, בפאריס. גבוה לחינוך הספר

 שילטון על המאבק בימי ישראל של בריתה
 פושע־נמלט מכן ולאחר באלג׳יריה, צרפתי

 ביטחונה נגד קשר קשירת באשמת המבוקש
 דה־ הנשיא מידי לחנינה זכה צרפת, של

הסמי נושא כשנה. לפני לארצו חזר גול,
 תפקיד הקרובה: לשנת־הלימודים שלו נריון

במכסיקו. הילידים חברת במיבנה הפולחן

ר ט פ  יצחק המהנדס ,50 בגיל ♦ נ
ל, ט ר ומ התעשייה־הצבאית הנהלת חבר כ

הצב שירותו את שלה. השיוזק חברת נהל
 השנייה, במלחמת־העולם עשה הראשון אי

 הבריטי. הצבא של עברית ביחידת־תותחנים
 כעבור נפטר בתאונת־דרכים, נפגע ברטל

יומיים.
ה ר ט פ אל פלוטקין, מיכל . נ

 ואמם ויטה, המזון מיפעל מייסד של מנתו
 יחד המיפעל. של הנוכחיים בעליו שני של
 של מאוהדיו היתר, ישראל המנוח בעלה עם

 בארץ המחתרות מלחמת יבעת ז׳בוטינסקי,
והעצו האסירים למשפחות עזרה אירגנה

האחרו בשנותיה ולח״י. אצ״ל מאנשי רים
 בית של בנייתו להשלמת נרתמה נות

 הוקם כשנתיים ולפני בתל־אביב, ז׳בוטינסקי
 מועדון שמה על

ה בקומה בית״ר
הבית. של שביעית

ה לוי, משה ,55
ה של הראשי רב

 הרב, בת־ים. עיר
 מרוקו, יליד שהיה

 בגיל ארצה עלה
מער תרגם ארבע,

 ל־ הפירוש את בית
 הרמב״ם. מישניות

כ לפני נפל בנו
שנה.

ר ט פ ב קצין־המשטרה ,66 בגיל ♦ נ
הק אחד היה אחיאסף. שמואל דימוס
 במשטרת־המנדט, הראשונים היהודיים צינים
ממו רב־פקד לדרגת שירותו סוף עם הגיע

 במטה־הארצי. פלילי לרישום המדור על נה
מפג ילדים לעזרת הקדיש הפנוי זמנו את

 אלה ילדים הסיע לפנסייה צאתו ואחר רים,
 על־ לרשותו שהועמד בטנדר בהתנדבות,

המשטרה. ידי


