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קודאקולור סרט• לפתח מחשיבות גן ומת דלתה-קולור מעבדות

חיו□
דךוז־*חדךוטיב באיכות שם-דבר

תמרורים
ישאו  חברי־כנסת שרים, במעמד י נ

 קול שרה הסטודנטית ציבור, ואישי
 פרנקל. אליעזר התיירות משרד ועובד
קול. משה שר־התיירות של בתו היא שרה

ו א ש י הקול שחקנית בניו־יורק, ♦ נ
 השחקן של גרושתו כלום, קלייר נוע
אטקינס. הילארד והמפיק שטייגר, רוד

וכעלה כלום קלייר
 אטקינם עם ידידותיים ביחסים היתד, קלייר

 והכריזה לשטייגר, נישואיה בתקופת עוד
 לשנות צריו ״בחיים כי: הנישואין לפני
הבעל.״ ואת האווירה את פעם מדי

ג ו ח  היועץ של 44,־ד יום־הולדתו ♦ נ
 ממש־ של המשפטי

ש מי לת־ישראל,
 —1961 בשנים היה

ה הפרקליט 1968
 של הראשי צבאי

 אלוף־מישנה צד,״ל,
שמ מאיר (.מיל.)

 (שטרנברג). גר
 עלה דנציג, יליד

 למד ,1939ב־ לארץ
באו המדינה מדעי

 ירושלים ניברסיטת
באוניבר ומשפטים

 עם לונדון. סיטת
הצ ארצה עלייתו

 ל- הצטרף 1948 ובשנת לאצ״ל, טרף
צה״ל.

♦ ו כ הנע המסורתי בטכס בסיציליה, ז
 של האוסקאר בפרסי שנה, מדי שם רך

 שטייגר, רוד הקולנוע שחקן איטליה,
 לולוכרי• ג׳ינה בהסרג׳נט; הופעתו על

וה כללי רופא בסרט הופעתה על ג׳ידד!
 תינוקה בימוי על פולנסקי רומן במאי

 כאשר בשערורייה, לתה הטכס רוזנורי. של
 מגודל צעיר בחור זינק הפרסים חלוקת בעת

 נופף צעקות, להשמיע והחל לבמה שיער
ה הקהל. לעיני להתפשט והחל לבן דגל

 גרם מה ברור ולא לסלקו, הצליחו שוטרים
למעשה.

ט מבקשת ה אשתו יוריקה, ♦ ג
 אינדונזיה, של המודח נשיאה של חמישית

 שנישאה ,26ה־ בת יוריקה סוקארנו. אחמד
 היא שנים, שבע לפני האינדונזי למנהיג
 מפוארת בחודלה ומתגוררת לשעבר דיילת

 כיקארנו התגרש כשנה לפני בג׳אקארטה.
 נישאה וזו האריאטי, הרביעית, מאשתו

 של השלישית אשתו לקצין־צבא. מכן לאחר
 עתה שוהה דייתי, סארי ראטנה סוקארנו,
 ואשתו הארטיני, השנייה, אשתו בפאריז.

 בג׳אקאר־ מתגוררות פאטמתאטי, הראשונה,
 השנייה, רק לשעבר, נשותיו כל מתוך טה.

 ב־ הנתון סוקארנו, אצל מבקרת הארטיני,
בג׳אקארמה. מעצר־בית

ר ט פ באי חופשתו את בילה עת ♦ נ
פראנק ססיל הבריטי הפרופסור טליה,
 לפיסיקה. נובל פרס בעל ),65( ל1פאו
 הנודעים הגרעין מחוקרי אחד היד, פאוזל

בעולם.
ר ט פ ש מי ,86 בגיל בירושלים, ♦ נ

 בתי־ כמנהל שנים עשרות במשך שימש
 בתל- חברים) ישראל (נל אליאנס הספר
 יליד כהנוכ. אליהו ובירושלים, אביב
חינו את שקיבל בירושלים, העתיקה העיר

 היהודי היישוב למען רבות פעל בצרפת, כו
הראשו העולם מלחמת בימי בארץ־ישראל

עיסו מלבד העותומני. השילטון בצל נה,
במוס כחבר כד,נוב שימש החינוכיים קיו
והציו הליבראלית במפלגה העליונים דות
הכלליים. נים

ג ר ה  בתל־אביב, בתאונת־דרכים ♦ נ
 כור■ שלמה יד־אליהו, שכונת של רבה

 ראדומסק מסוכטשוב האדמו״ר נשטיין,
 ונכדו מסוכטשוב האדמו״ר של בנו ).34(

בורנש הוכתר מראדומסק, שלמה הרב של
 אביו, פטירת אחרי שנים, ארבע לפני טיין

לאדמו״ר.


