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 הסיגריות עם אחת בשורה

 ביותרבעודים הססורםמות
 ס״ז סופרקינג

 אמריקאית תערובת
דובק תוצרת

ה ת כ  גתחרויורג הראשון במקום • ז
 נכי אירגון שיו הלוחם גבית נישפי-חנוכח

רח צד,״ל,  קרובת־משפחתו ׳כרנע, אי
 חיים הראשון מדיונת־ישראל נשיא של

 בדימום ומיכרות בניין מהנדסת וייצמן,
 לאחר השיחרור במילחמת רגל שאיבדה
.74 בת ק״מ. 30 ששחתה

ה ד ל ו  בידיעות הספורט לכתב • ג
 רונית, ולאשתו עמית, איתן אחרונות,

 הסרטים חברת מנהל סגן של בתו שהיא
 חיים אנובאטי, אבקו הגדולה האמריקאית

המאו לרגל לארץ שהגיע אשל, בת. אשל,
 חברת עם הפצה חוזה על כאן חתם רע,

 סרטי להפצת גולן מנחם של נח סרטי
 סרטי להפצת ובמקביל בארץ אמבאסי אבקו

העולם. ברחבי נח
ר ח ב  של לתקופה נוספת, פעם • נ

 היהלומים בורסת נשיא לתפקיד שנתיים,
 יצואן ),54( שניצר משה הישראלית,

 צ׳רנו־ יליד בישראל, הגדול היהלומים
 למד ,1934ב־ לארץ עלה רומניה, ביץ

ופי היסטוריה העיברית באוניברסיטה
 של כנשיא־הכבוד גם משמש לוסופיה,
היהלו בורסות של הבינלאומית הפדרציה

בעולם. מים
ש ר  בית־המש- שופט לגימלאות, * פ

 הרפזי, מיכאל בתל-אביב המחוזי פט
 רצופות, שנים 26 המדינה בשירות שכיהן
 מונה תל־אביב, מחוז כפרקליט תחילה

 קודם־לבן שימש מחוזי, לשופט 1951ב־
ההסתדרות. של ועורך-דץ כעיתוינאי גם

* ש ר  במיש־ שירות שנות 39 אחרי פ
 נימר פקד ישראל, ובמישטרת המנדט טרת

 תפקיד את באחרונה שמילא ),59( זידאן
 ילדים, 10ל־ אב שפרעם, מישטרת מפקד

 עכו, שליד שעב בכפר מתגורר מוסלמי,
בפעו השתתף ,1936ב־ למישטרה התגייס

 קום לפני ערביות כנופיות־פורעים נגד לות
 הלוחמים בין היה ,50ה* ובשנות המדינה

מלבנון. ובמבריחים במסתננים
♦ ה נ ו הטכ לנשיא מישנה לתפקיד מ

 יוסף של במקומו ופיננסים׳ למינהל ניון
 ששירת זהכי מנחם (מיל.) אל״מ עמי,

 ב- מדריך היה ,1972—1956 בשנים בצה״ל
 שנות ובשלוש ומטה לפיקוד בית־ספר

 באגף- ראש־מחלקה היה האחרונות שירותו
פרי אחרי מוגה הכללי, במטה האפסנאות

 והעור הטכסטיל חטיבת כמנהל מצה״ל שתו
במישרד־המיסחר-והתעשייה.

ו ש ר ג ת הב השחקן בלונדון, * ה
 ,03( האמינגס (״יצרים׳) דייוויד ריטי

 השחקנית ואשתו
שהת האמריקאית

ה בשנים גוררה
 בלונדון אחרונות

 האניקט גייל
נפ השניים ).30(

 מיס- לפני כבר רדו
 רק אך חודשים, פר

הגי הוכרו השבוע
רישמית. רושין

♦ ר ט פ בקל* נ
ב שבמישיגן, מזו
מהתקף־לב, ,60 גיל

 ריצ׳ארד היהודי־אמריקאי הטנור זמר
הנו האופרה מזמרי אחד שהיה טאקר,

 בי שנה 30 במשך הופיע בעולם, דעים
 בנו ניו־יורק, יליד אופרה. נוטרופוליטן

 בשם נולד מרוסיה, עני יהודי מהגר של
 כשליח דרכו בתחילת עבד טיקר, ראובן

 להשיג וכדי סטריט בוול תיווך בחברת
 בבתי- וכחזן בחתונות שר נוספת הכנסה
 קיבל אך פורמלית, להשכלה זכה לא כנסת.

 מאוניברסיטאות דוקטור־כבוד תוארי שני
או כזמר שהתפרסם אחרי בארצות-הברית,

גר מלבד העולם, רחבי בכל הופיע פרה.
להו הוזמן כאשר וברית-המועצות. מניה
 בחוזה להוסיף דרש בברית־המועצות, פיע

 בבתי-כנסת. גם שם להופיע לו שיינתן
בוטלה. והעיסקה סירבו הסובייטים

ו ג ר ה  בית- ליד בתאונת-דרכים • נ
 סטה טנדר כאשר הרופא, אסף החולים

 בה הפולקסוואגן במכונית ופגע ממסלולו
 בן (דווידוביץ) כן־שלום מאיר נסעו,

המז היה הרצליה, העיר ממייסדי ,81ה-
 50 לפני המושבה ועד של הראשון כיר

 בנק הראשון הבנק את בה ייסד שנה,
 שולמית ובתו לחקלאי, וחיסכון הלוואה
 בשנים עסקה במיקצועה, מורה ),52(אורי

 שבנה שכולה אם חינוכי, בייעוץ האחרונות
ורים.8יום-הני במילחמת נסל אורי אילו

האמינגס


