
תמרורים
ג ו ח  ראש־ את שהטיס במטוס . נ
 האחרונה בנסיעתה מאיר גולדה הממשלה

 ראש־ מזכירת של יונדהולדתם לחו״ל,
 משרד מנכ״ל ושל קידר לו הממשלה

 שמחה גולדה, של ויועצה ראש־הממשלה
 במטוס למצוא הופתעו השניים דיניץ.

על. אל־ חברת מתנת יום־הולדת עוגת
ם י פ צ . מ ק ו נ י ת  כחצי בעוד ל

ואשתו טולדנו אבי הישראלי הזמר שנה,

טולדנו אבי
לתינוק מצפה

 מופיע שם בצרפת עתה השוהים ליאורה,
 רבות מושמעים ותקליטיו בטלוויזיה אבי

הצרפתי. ברדיו
. ר ח ב  הדמוקרטית המפלגה על־ידי נ

 השיל־ מפלגת שהיא יפאן של הליברלית
 ממשלת ולראש המפלגה למנהיג שם, טון

 ששימש )54( טאנאקה קאקואי יפאן,
ותעשייה. בינלאומי לסחר כשר כה עד

ר צ ע  בנהיגה והואשם באלסקה . נ
 טיב ם האמריקאי הסרטים כוכב פרועה,
 לפנות ארבע בשעה שהסתובב מקווין

 לכיכר מסביב שלו הספורט במכונית בוקר
 במהירות אנקורייג׳ העיר של המרכזית

הס שוטר, על־ידי נעצר קמ״ש, 160 של
 הרשים לא מקווין, סטיב הוא כי ביר
 המשטרה לתחנת שהובילו השוטר את בכך
בערבות. שוחרר שם

ם י ד מ ו ש ע ר ג ת ה  השחקן . ל
הוואדי מירכדה ואשתו סלרס פיטר

 במשך בסיכסוד. האחרונה בשנה הנמצאים
 אך להתפייס פעמיים הזוג ניסה זו שנה

להת עומדים הם ועתה ניכשלו הנסיונות
גרש.

. ר ט פ  של ועורכו מייסדו ,60 בגיל נ
 ישראל צייטונג אידישע האידי השבועון

 עסק ,1936ב- מליטה לארץ שעלה חדש
 1949ב־ וייסד באידיש ספרים בהוצאות

 פילוג חל 1953ב־ נייעם. לצטע העיתון את
הש את הקים וחדש נייעס לצטע במערכת

צייטונג. אידישע בועון
ר ט פ  באיסטנבול, בבית־החולים . נ

 טלאל חוסיין המלך של אביו ,61 בגיל
האח השנים 18ב־ שקיבל עכדאללה בן

 לחולי־ תורכי בבית־חולים טיפול רונות
 בדואים, שבטי בקרב גדל מכה, יליד רוח.

 16 ובגיל העצר כיורש 1921ב־ הוכרז
 בקו- אימונים לעבור כדי לאנגליה נשלח

 לכסא עלה בסנדהרסט, המלכותי הצבאי לג׳
 עב־ המלך שאביו, לאחר 1951ב־ המלוכה
והור אל־אקצא, מסגד ליד נרצח דאללה,

 של החלטה פי על המלכות מכסא חק
 מצבו בגלל ,1952ב־ הירדני הפרלמנט

הנפשי.
. ר ט פ  הסופר ,86 בגיל בירושלים, נ

 הדי־ מהוגי שהיה רוק ק יוסף והעיתונאי
בפו היהודיים הפועלים תנועת של עות
 החל מתבוללת, יהודית למשפחה בן לין.

 בפולין היהודיים הפועלים בקרב לפעול
 לארץ עלה ,1902ב־ בהם הפרעות פרוץ עם
 האקד־ לימודיו את שסיים לאחר 1940ב־

במשפטים. מאיים
. ר ט פ ל באיסטנבול, בבית־חולים נ

 ושבר שנפל לאחר שבוע לפני הועבר שם
 הפנסיה ראש ,86 בגיל הימנית, ירכו את

ב שהיה גורס, אתנא האורתודוכסית
 250 של הרוחני מנהיגם שנים 23 משל

 הכנ־ בין הפיוס ומחלוצי מאמינים מיליון
 הקאתו־ הכנסיה לבין האורתודוכסית סיה

לית.
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