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תמרורים
ה פ צ ק מ ו נ י ת  של גרושתו ♦ ל

 .24ה־ בת פארו מיאה סינטרה, פרנק
 פרפין, אנדרי הוא שבדרך התינוק אבי

מיאה. של חודשים מיספר מזה ידידה

ה נ ו  האוניברסיטאי המכון לראש ♦ מ
 אקצין. בנימין פרופסור — חיפה של

 ה־ האוניברסיטה יטל הסגל אנשי מבכירי
 שבע במשך בעבר כיהן בירושלים, עבוית

 ובמשר למשפטים, הפאקולטה כדיקאן שנים
 המדינה. למדעי דחוג בראש עמד שנה 15

 הארכה אפשרות עם אחת לשנה הוא המינוי
נוספות. לשנתיים
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ה נ ו  משרד־הביט־ משלחת לראש ♦ מ
 זלמן אל״מ השנהב, בחוף והנוער חון

 ולמד לארץ עלה ליטא, יליד ).45( ורדי
 1942־ב התגייס ובישיבה, עברית בגימנסיה
הת אחר שנים, שלוש שירת בה למשטרה,

 ב־ שונים תפקידים מילא בו לצה״ל, גייס
ראשי. גיבאית משטרה קצין מיפקדת

ג ו ח הציי- של 88ה־ יום־הולדתו ♦ נ פיקאסו. פאבלו
ם י ל ה נ ן מ מ ו  לשעבר בעלה * ר

 בארדו, בריג׳יט של שבוע) לפני ניתן (הגט
 והדוגמנית אופל, פון זאקס גינטר
שחקנית, להיות הרוצה המצליחה, השוודית

ולארסץ זאקם
 מיריה את הכיר גינטר לארשץ. מידיה

ה הסך לאחרונה רק אך שנה, לפני כבר
לרציני. רומן

♦ ו כ  הפרופסורים לכלכלה נובל בפרס ז
 טינ■ ויאן מנורבגיה פריש ראגנאר

גן ר  במשותף זכו הכלכלנים שני מהולנד. ב
 (כ־ שוזדיים כתרים 375.000 ששוויו בפרס,

הפי על עבודותיהם בזכות ל״י), אלף 250
 לניתוח דינאמיים במודלים והשימוש תוח

 אשר פריש, פרופסור כלכליים. תהליכים
 ל- האגודה מקימי עם נימנה ,1895ב־ נולד

 של ראשי כעורך כיהן הוא אקונומטריה.
 שימש ולאחרונה אקונוסטריקס, כתב־העת

 מתפתחות. במדינות לתיכנון כלכלי כיועץ
 זכה הוא .1903ב־ נולד טינברגן פרופסור

ב ועמד ליידן, מאוניברסיטת ד״ר לתואר
 של לסטאטיסטיקה המרכזי המשרד ראש

 שנת מאז ארוכה. תקופה במשך הולנד
 למדעי־הכלבלח כפרופסור מכהן הוא 1933

 ברוטר־ ׳למדעי־הכלכלה הגבוה בבית־הספר
הו המלכותית האקדמיה חבר הוא דאם.

למדעים. הפלמנית והאקדמיה למדעים לנדית

ק נ ע ו  לשנת לפיסיקה נובל פרס ♦ ה
 )39( גאל־־מאן מארי לפרופסור 1969

ה בדברי בפאסאדנה. לטכנולוגיה מהמכון
 האקדמיה מציינת הפרס להענקת הנמקה

 גאל־ שמילא התפקיד את למדעים השוודית
 האלמנטריים החלקיקים סיוזג עם בקשר מאן

 במחקר עסק גאל־מאן ההדדית. ופעולתם
 הוא שנים 14 ומזה ובשיקאגו בפרינסטון

 די־ במכון עיונית לפיסיקה כפרופסור מכהן
שבפאסאדנה. לטכנולוגיה קליפורני

ה ל י פ  אונו יוקו תינוקה, את ♦ ה
 לנון. ג׳ון החיפושית של רעייתו ,34ה־ בת

 כחודשיים בעוד ללדת צריכה היתה יוקו
 הפסקת בין קשר יש כי טוענים והרופאים

ש העובדה לבין השביעי בחודש ההריון
 בתאונה יוקו נפצעה שבועות מיספר לפני
 שיוקו השנייה הפעם זו לנון). ג׳ון עם (יחד

ומפילה. לתינוק מצפה

ה ר ט פ  שהיה מי של רעייתו ♦ נ
 סורקים מרדכי ח״כ כפר־סבא עיריית ראש
 ציבור עסקנית היתד, פורקים. לולה —

איל״ן. מרכז חברת רבות שנים ושימשה
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