
תמרורים
ה נ ו ב־ ההדרכד. פיקוד למפקד ♦ מ

 גרוס- נחן אלוף־מישנה של במקומו צה״ל,
 אלוף־מישנה — תפקידו את שסיים מן

 עלה פולין׳ יליד ).45( פלד גרשון
 ישראל תפארת ישיבת בוגר ,1935ב־ לארץ

 שימש בה להגנה, 1943ב־ הצטרף בחיפה,
העצמ במלחמת■ והדרכה. פיקוד בתפקידי

 למפקד מונה אחר פלוגה, מפקד היה אות
 לתפקיד הועלה מה זמן וכעבור גדוד
 שימש 1967מ־ שריון. חטיבת מפקד סגן

הכללי. במטה הדרכה בתפקידי
י ה ז י ? : * ' ( ״ י״*־— . י

ה נ ו לברי ביחידה הנדסי ליועץ ♦ מ
 איש הבריאות, משרד של הסביבה אות

 ?}מרמי, אהרון פרופסור לשעבר תה״ל
 הפתוחים הביוב אגני את בשעתו שתיכנן
צח למיפגעי שגרמו ראשון־לציון, בחולות

באיזור. חמורים נה
ו א ש י החיפו איש של גרושתו ♦ נ

טיה - לנון ג׳ון שיות - לנון סינ

ורוברטו סינטיה

 27ה־ בן כאסאני רוכרטו והאיטלקי
מלון. מנהל שהוא

ם י ד מ ו  שחקנית . ד פר ה ל ע
 והפסיכיאטר הפכרן אודרי הקולנוע

 אנדרי ד״ר שנים בשמונה ממנה הצעיר
 הולדת עם החל הזוג בחיי המשבר דוטי.

 נראה ומאז חודשים, כמה לפני בנם,
 בחברת ובמועדוני־לילה במסעדות דוטי

 לפני ידיתתו שהיתר, — איטלקיה דוגמנית
לאודרי. נישואיו

ע צ פ  באימוני עסק עת בקרסולו, ♦ נ
 מפחד שישתחרר כדי עצים, על טיפוס
המו ניומן, פול הקולנוע שחקן גבהים,

 מיוחדת, תחושת לפעמים, בסרט עתה פיע
 גבוהים. עצים על טיפוס להפגין עליו בו

 הצילום בעת אך פול, התאמן שבועיים במשך
קרסולו. את ושבר נפל — הסצינות אחת

ד ל ו  הצפוי, המועד לפני חודש ♦ נ
 פותזייט, לבית ההגדה מכוכבות לאחת
)31( המפשייר סוזאן היא הלוא פלר,

המפשייר סוזאן

 פייר הצרפתי הסרטים במאי ולבעלה
בן. ),46( גאריניה־דפר

 שאירעה בתאונת־דרבים ♦ ה נ ר ה נ
 צרפת מגבול קילומטרים כמה במרחק
צרפת ראש־ממשלת של רעייתו ספרד,

שאכאן־דלמאם מארי־אנטואנט
 כאשר וברגליה בראשה נפצעה מארי ).50(

 מן לסטות נאלצה נסעה, בה מכונית
 כדי לתעלה, ונפלה בעץ התנגשה הכביש,
 בכיוון שנסעה מכונית עם התנגשות למנוע
 זמן־מה כעבור רבה. במהירות ההפוך
 נישאה מארי־אנטואנט הפצעים. מן נפטרה
.1947ב־ שניים בנשואין לבעלה
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