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ז1. 7\/ווזמ7ו0^ ו£  הגה מנעולא
אדים מפשיר

 טובה מכונית
טוב מבית

 ססיק 944 ע1מנ ל■!׳
סמ״ק 1118 מנוע ״©י
 סינכרוניים הלובים 4
שמש מגיני 2

תמרורים
ים ק מצפ ו נ י ת  השחקן ♦ ל

 בן לזוג לידיה. ואשתו אופיר שייקח
 מנשואיו ילדים שני ולשייקד. שש בגיל

בצד,״ל. משרת הבכור ובנו הראשונים
ו א ש י  תנועת ותיקי בנוכחות ♦ נ

 של נכדתו ולח׳׳י, אצ״ל והמחתרות החרות
 ערי פרופסור של בתו ז׳בוטינסקי, זאב

 ז׳בוטיגסקי, קרני ז״ל, ז׳בוטינסקי
 ברית־המועצות, יהודי עליית למען פעילה

 שנים שלוש לפני שעלה והפיזיוטרפיסט
ב שנים שש במשך אסיר והיה ממינסק
 אנאטולי בברית־המועצות, עבודה מחנות

רובין.
ג ו ח  כדי במסוק טיסה כדי תוך . נ

 משליחות שחזרה אשתו פני את לקבל
 יום־הו־ באפריקה, ממשלתית־דיפלומטית

 רי" ארצות־הברית נשיא של 59ה־ לדתו
 כי פאט, לאשתו שאמר ניכסון צ׳ארד

שלי.״ יום־ההולדת מתנת זו הביתה, ״שובך

♦ ג ו ח  הבמאי־ של 70ה־ יום־הולדתו נ
 שחגג דהיסיקח ויטוריו האיטלקי שחקן

מרקדר, מאריה אשתו בחברת המאורע את

סיקה דה ויטוריו

 שנים במשך שלו בציבור הידועה שהיתר.
 לזוג .1968ב־ בצרפת• שנישאו עד רבות,

 וכריסטיאן 22ה־ בו מנואל בנים: שני
.20 בו

♦ ר ט פ ב מהתקף־לב, בתל־אביב, נ
 השידור תחנת קריין שהיה מי ,47 גיל

 יליד מרפיש. נתן לח״י, של החשאית
 השלמת ואחר 10 בגיל לארץ עלה פולין,

 המשפחתי במפעל עובד החל לימודיו
 חבר היה מרגוע. מתקפלים רהיטים לייצור
 ב־ הפילוג אחרי הצטרף ואצ״ל, בית״ר
 והוגלה שידור בעת נעצר ללח״י, אצ״ל

 המדינה. קום אחרי עד שהה שם לקניה,
 לח״י בסיס למפקד מונה מהמעצר כשחזר

 מחלקת למנהל נתמנה 1960ב־ בירושלים.
 וכעבור אחרונות ידיעות של המודעות

המו מחלקת את לנהל עבר שנים חמש
הארץ. של דעות

♦ ר ט פ  השיל־ אוצר מנהל ,64 בגיל נ
 יליד הרטמן. אליעזר המקומי, טון

 תחילה ועבד 1933ב־ לארץ עלה גליציה,
 ב־ ריכז המדינה קום ועם בניין כפועל

 הציבוריות. העבודות את משרד־העבודה
 נתמנה המקומי, השילטון אוצר הקמת עם

הכללי. למנהלו
ר ט פ  מהת־ בקאן, בבית־חולים ♦ נ

האנ לאחד שנחשב מי ,75 בגיל קף־לב,
 גולבג* נוכאר בעולם, העשירים שים

 העצום ההון את והגדיל שירש קיאן,
 מזרח־תי- נפט של מעמלות אביו שצבר
 מר הכינוי את גם מאביו ירש הוא כוני.

שהוק לאחר לאב שהודבק אחוז, חמישה
חב של מהרווחים אחוזים חמישה לו צו
 ארמנית, למשפחה בן העיראקית. הנפט רת

 מיספר שבועות בטורקיה, קטן בכפר נולד
 מטורקיה משפחתו נמלטה היוולדו לאחר
 בפקודת שבוצעה הארמנים שחיטת בגלל
 חמיד עבדול העותומנית האימפריה שליט
 וקיימ־ בון באוניברסיטאות למד השני.

ב אביו של במשרדו עובד והחל ברידג׳
נפט. בעיסקות טיפול

♦ ר ט פ  המלחין ,83 בגיל בהוליווד, נ
 אומקריס לשלושה שזכה שטיינו, מקם
 שונים, לסרטים שהלחין המוסיקה עבור

בלינדח. וג׳והני הרוח עס חלף ביניהם

♦ ר ט פ  האזרח ,147 בגיל בניירובי, נ
 יעקב דרוס-קניה, אזור של ביותר הזקן

 103 אחריו שהשאיר אראבו, מבוית
נכדים.
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