
תמרורים
ה נ ו כור, של המינהל אגף לראש ♦ מ

 אל״מ צה״ל של הראשי השליש שהיה מי
 לשעבר קירר, (טיבי) אברהם (מיל.)

ש הטלמ״ח, ומוזתיקי מעגן קיבוץ חבר
 מיג־ תפקידי ומילא הנח״ל מפקד כסגן כיהן

 לפני לפרישתו עד בצה״ל ואירגון הל
 החדש, לתפקיד כניסתו לפני שנים. שלוש

מיוחדים לתפקידים מנכ״ל סגן קידר היה
ראש־הממשלה. במשרד

ה נ ו ראש־ממשלת על-ידי בלונדון, ♦ מ
התיב־ יחידת לראש הית, אדוארד בריטניה

שמ המרכזית נון
ל לייעץ תפקידה

— הממשלה ראש
ויקטור הלורד

),60( רוטשילד
עד ממונה שהיה

ב המחקר על כה
של. הנפט חברת
רו הברון של נכדו

(מ הראשון טשילד
של הבריטי הענף

ס חיבר המשפחה),
מ חבר מדע, פרי
 ומייסד וייצמן בון

הלימודית. הטלוזיזיה
ה נ ו וה החינוך משרד לדובר ♦ מ

של במקומו הממשלה, וסגן־ראש תרבות
שניב אחרי התפקיד את שעזב לקט יחיאל

מפל של הצעירה המשמרת למזכיר חר
קי חבר אברהמי, אלי — העבודה גת

 מערכת חבר בעבר ששימש פלמחים בוץ
בתל־אביב. למרחב

ו א ש י  לי השחקן בלאס־וגאס, ♦ נ
וסמ )46(מרווין

),39( סילי לה
 בימי הכיר אותה

ש בודדסטוק ילדותם
 י־ ניו־יורק במדינת
חו ביניהם שהקשר

 אלו לאחרונה. דש
 בשנית נישואיו הם
 ונישואיה מרווין של

רע של בשלישית
בעי ידיעות ייתו.

האמריקאית תונות
 ממוין כי סיפרו

מרווין ש- ״לאחר התחתן
ניכ כמויות שתה
״הקודם בערב ויסקי של רות . . .

ה כ ו  גיבור לרצח, נסיון מאשמת ♦ ז
 הקולנוע שחקן השנייה, העולם מלחמת
 ק־ בבית־משפט שהואשם מורפי, אודי

 התביעה ותקיפה. לרצח בנסיון ליפורני
 לבין מורפי בין ויכוח בשעת כי טענה
 מורפי שלף גופשטיין, דויד הכלבים מאלף
 גופשטיין. של לאוזנו סמוך וירה אקדח
 סטר מורפי התביעה: של נוספת טענה

 הכחיש הנאשם גופשטיין. של לאשתו
וזוכה.

ד מ ו ש ע ו ר פ בלש מחברותו . ל
 ה־ עבודתו את ולהפסיק עורכי־הדין כת

 והתעשייה המסחר שר שהיה מי מיקצועית,
 שד־המשפטים כך ואחר הקיצוב בתקופת

המיק־ פעולתו יוסף. דם ד״ר עו״ד —

יוסף
ככו היתה יוסף דב של האחרונה צועית

 המלט מפעל של עסקים ומנהל נכסים נס
 צדוק, חיים ח״כ עו״ד עם יחד שמשון,

והתעשייה. המסחר שר הוא אף שהיה
ר ט פ אפ 64 בגיל בתל־אביב, ♦ נ

 נפגעי עיוורים אגודת יו׳׳ר רוטר, רים
בישראל. הנאצים

ה ר ט פ  ממושכת, מחלה לאחר ♦ נ
 היהודי של. אשתו. שהיתר, מי ,94 בגיל

יצ גפר־סבא אדמת על שהתיישב הראשון
שיינפיין. דובה — שיינפיין חק
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