
פרס
ם1

 
ד״ר

 
<עקבסון

אחרת סיגריה כל לסג׳ הרחק בראש, הצוערת המובחרת ד!בק,הסיגריה תוצרת

תמרורים
ד ל ו  בתל- אסותא בבית־הזזולים ♦ נ

יהו מוקד, הפירסום ׳חברת למנהל אביב,
 (אוסטשינסקי דפנה ולאשתו כותן, דה

 סגן שחיה לירוודה, אריאל• :בן לשעבר),
היסטור למד במחנה, שבועון־צה״ל עורך

באוניברסיטה, וכלכלה המדינה מדעי יה,

כותן ויהודה דפנה
הראשון המשותף

 ולדפנה, קודמים, מנישואים ילדים שני
 אוסט־ אליקום ד״ר של בתו הארץ׳ ילידת

 שני גם מזרחי, כרמל יקבי מנהל שינסקי
 ששקל אריאל, קודמים. מנישואים ילדים

 המשותף בנם הוא קילו, ארבעה בלידתו
ירבו. כן הראשון,

ה נ ו  תישלובת מנכ״ל לתפקיד ♦ מ
 מג־ אביר, (כביר, בישראל הבירה מיפעלי

(״בוג שמואל ומיצפה־רמון), דל־העמק
האח השנים בחמש שכיהן דרור די״)

 מישרד־הביטחון מישלחת כמנהל רונות
 היה 1961—1957 בשנים בארצות־הברית.

 מישרד־ של הקניות מישלחת מנהל דרור
 שירותי מנהל היה ואחר ברומא הביטחון

 1969—1965 בין במישרד־הביטחון. הבינוי
 במיש־ והנכסים הבינוי אגף כראש שימש

רד־הביטחון.
ר ח ב  הסתדרות מזכ״ל לתפקיד ♦ נ

 חבר של במקומו והלומד, העובד הנוער
 את שמילא אגין אסף ב׳ דגניה קיבוץ

 קיבוץ חבר שנים, שלוש במשך התפקיד
אכידור. ישראל כפר־הנשיא

♦ ר ח ב  של החמישי הנשיא לתפקיד נ
ש ),69( אחמד עלי פאחרודין הודו,

 הודו, של השני המוסלמי נשיאה הוא
זו. בארץ שנבחרו הנשיאים לצעיר נחשב

ה ת נ ו  ארצות־הברית לשגרירת ♦ מ
 בעלת הפלא ״ילדת שמיתה מי בגאנה,

האמרי הקולנוע של הזהובים״ התלתלים
.46ה- בת ממפל שירלי קאי,

♦ ו א ש י  לשעבר היופי מלכת בפריז, נ
 המתכוננת שריר, לימור ישראל של

 מצטלמת ברומא, או בפריז רפואה ללמוד
 ואמרי- אירופיים עיתונים עבור בינתיים

אלנצווייג. שאול ר ד״ איש־העסקים והרופא קאיים,
ה ר ת כ ו  אמריקה מים בתואר ♦ ה

 בעיירה שנערך חגיגי בטקס העירומה,
 ג׳ודי צופים, מאות בהשתתפות פרילטון,
חו מקליפורניה בכירה מזכירה וואלדן,

שחייה. בבת
ע צ פ  בגיקוסיה, טורקית בהפצצה ♦ נ

 ),53( פליגרם סרג׳ האמריקאי העיתונאי
 את האמריקאית העיתונות עבור שכיסה

 מיל- מאז בעולם שפרצו המילחמות רוב
לע בפריצה גם נפצע השנייה, העולם חמת

 לפנות עזר עת הימים, ששת במילחמת זה
לעיר. בכניסה שהתפוצץ ממולכד מחסום

♦ ח צ ר  ריב בעת טקסאם, ביוסטון, נ
 דניאל ויליאם אשה, של חסדיה על
 בחיים שנשאר האחרון האיש ),60( ׳ונס ג

 ״די- שכונה האגדית, וקלייד בוני מחבורת
 חבורת ראשי של הפרטי הנהג היה קוו״,

 מאסר שנות לשש 1934ב־ נידון הפשע,
 פורט בעיר שריף סגן ברצח השתתפות על

 נזיקין תביעת שנים שש לפני הגיש וורת,
 הסרטים חברת נגד דולר אלף 175 בסך

 בוני הסרט את שהפיקה וורנר האחים
 לא- עובדות היו בסרט כי אז טען וקלייד,
נדחתה. תביעתו בשמו. שפגעו עליו נכונות

♦ ר ט פ  שופט ,56 בגיל מהתקף־לב, נ
 דודאי אברהם הבינלאומי הכדורגל

 שופטי איגוד מוותיקי שהיה (דודקביץ)׳
 של השיפוט תג בעל בארץ, הכדורגל

 שנים 30מ־ למעלה במשך ניהל פיפ״א,
ובחו״ל. בארץ משחקים

ר ט פ  ערך שם בארצות־הברית ♦ נ
 דואלו, חיים הרב ילדיו, אצל ביקור
 עלה מצרים, יהודי של הראשי הרב שהיה
שנתיים. לפני לארץ

1930 הזה המולם12


