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רש ו  מתפקידו שנה, 14 אחרי ♦ פ
 הכספים ועדת של והמדעי הטכני כמזכיר

 יליד ).42( כזר, שמואל הכנסת. של
 מהאוניברסיטה לכלכל!; מוסמך ירושלים,
 ב־ ירושלים ממניני בירושלים, העיברית

 על ספר וכתב הירדנים בשבי נפל ,1948
 הזמנת את קיבל בזק בשבי. חוויותיו

ויו ההנהלה כחבר להצטרף מרידור יעקב
 להובלת הימית החברה של הפיננסי עצה
פרי.

ה ד ל ו  ולאהוד לטליה בחיפה, . נ
 משה של בנו שהוא לאהוד, בת. דיין,

 מאשתו שניים ילדים, שלושה עתה יש דיין,
הראשונה.

ה ד ל ו רב״ לשדרנית־בדרנית־מנחה ♦ נ

ויורם רבקה
 ליבו* יורם עוה׳׳ד ולבעלה מיבאלי קה

שנתיים. בן יונתן, ילד, לזוג בת. ביץ,
ג ו ח  מייסד של 97ה־ יום־הולדתו * נ

 פאראמונט, האמריקאית הסרטים חברת
 למרות לשמש, הממשיך צוקר, 5אדולן

החברה. בנשיאות פעיל הנהלה כחבר גילו,

 )19(היל ק ג׳ון בפילדלפיה . ר צ ע נ
 ארה״ב, ניו־ג׳רסי, מדינת מושל של בנו

 אחרי חאשיש. החזקת בעוון קהיל, ויליאם
 חבר בעבר שהיה אביו, הצהיר מעצרו

 ״יש .אי.: בי. ד,פ. של חשאי וסוכן הקונגרס
 נתפס שהיה אחר צעיר כבכל בו לנהוג
נסיבות." באותן

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה שחקן . ל
 הצרפתי הקולנוע

והשחק דילץ אלן
דארק. מידיי נית

רו מנהלים השניים
 יחד הופיעו מאז מן

 ומיריי ג׳ף, בסרט
 ״אני כי הודתה אף

באלן.״ מאוהבת

ם י ד מ ו ל ע
ש ר ג ת ה־ . ה

 קתרין שחקנית
 דויד והצלם דנב

לו שמצא ביילי דילון
חד אהבה בינתיים

טרי. פנלופ הדוגמנית של בדמותה שה

ק נ ע ו  נשר עיטור ברחובות, * ה
 ביותר הגבוה העיטור שהוא האצטקים,

 לזרים, מכסיקו ממשלת על־יוי המוענק
 מכון נשיא סייבין אלכרט לפרופסור

 שגריר על־ידי שהוענק העיטור, וו״צמן.
 הוענק במל, הואקין בישראל מכסיקו
 נשיא של והערצה הוקרה כ״אות לסייבין
 למען תרומחיך על המכסדאי והעם מכסיקו
הסובלת.״ האנושות של רווחתה

ר ט פ ה אחד ,74 בגיל בלונדון, ♦ נ
 בי הנודעים הניבאיים ם והמומה פרשנים

 יליר לידד־הארט. בזיל בר — עודם
 קמי באוניברסיטת לימ-דיו את סיים צרפת■
ב הבריטי בצבא שירת בבריטניה, ברידג׳

 בשנת כבר וחיבר העולם מלחמות שחי
 של קרב לתירגולת שיטוח על ספר 1917׳

 שיטות פיתח יותר ומאוחר הרגלים, חיל
 משוריינים. כוחות על להתקפות חדישות

שי שחזו הראשונים הטקטיקנים אחד היה
והיבשה. האוויר חיילות בין תוף

ה ר ט פ  מדי ,77 בגיל ברומא, ♦ נ
 את שהמצאיה האשד, קרוסבי, קאדים
 את שנטלה הראשונה היתד, כאשר החזייה,
 שליש שני גזרה ,1914 בשנת שלה, המחוך

 על העליון. השליש את רק והשאירה ממנו
 מכרה אותו פאטנט, רשמה זו המצאתה

דולאר. 50 של בסכום
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