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גורליצקי אילי
מצפה

יל שני גורליצקי לאילי לארצוודהברית.
 גורליצ־ לדורים הקודמים, מנישואיו דים
האנגליה. קי

ם י ל ה נ ן מ מ ו  השחקנית . ר
 והתסריטאי ),29( מילס היילי הבריטית

 ליי למען עזבה היילי ).32( לאוסון ליי
 בנה ואבי במאי־הסרטים בעלה, את

).62( כולטינג רוי כריסטיאן,

ה ת כ ב שבאיטליה, לקה בעיר ♦ ז
 הקולנועית לאישיות ולנטינו רודולף פרס
ה מינלי, לייזה השחקנית השנה, של

 בסרט השתתפותה לצורך באיטליה שוהה
מינלי. וינסנט אביה, מביים שאותו זמן, של שאלה

ה כ באי כדורגלן־השנה בתואר ♦ ז
 די־ קבוצת של השמאלי הקיצוני רופה,
 ברית־המועצות, ונבחרת קייב נאמו

).23( כלוכין דאולג

ה נ ו  לתפקידים המחלקה כראש ♦ מ
 של במקומו ירושלים, במרחב מייוחדים
מתפ שהושעה פגלוביץ יהודה רב־פקד

 עד שהיה מי רווה יעקג רב־פקד קידו,
ודו ירושלים במישטרת קצין־סיור עתה

המרחב. בר

ג ר ה  שאירעה בתאונת־דרכים ♦ נ
ל שבדרך שורש ומושב שער־הגיא בין

המ שהיה מי ),47( כץ יוסןש ירושלים,
וה במישרד־האוצר מטבע־חוץ על פקח
 -בלונדון. ישראל בשגרירות הכלכלי ציר

 בה הפרטית, כשהמכונית אירעה התאונה
 לפניה. שנסעה במשאית פגעה כץ, נהג
 נפצעה איתו, שנסעה )׳19( סמדר בתו

קשה.

ה ר ט פ  תשורות שהביאה בעת ♦ נ
 מהגשר מים בנחשול ונגרפה צה״ל לחיילי
 חנה אלמגור בסביבות הירדן שעל האירי

ו הוועד־למען־החייל מפעילות אייזנסרג,
 היונה צופיה. בנות־ברית לישכת נשיאת

בצפת. הוועד־למען־החייל מפעילות

. ר ט פ אכרמוביץ, מאיר רס״ר נ
 ב- הראשי המישטרתי התובע שהיה מי

 ובקיריית־שמו־ בצפת בתי־מישפט-השלום
נה.
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ה ר ט פ  שבירושלים, בביתה ♦ נ
ה המיילדות אחת ),85( ראופני סופי

על ברוסיה, שנולדה בירושלים ראשונות
 ד״ר אביה, עם ארצה ילדה בעודה תה

 שם ויילדה בחברון גדלה ירמן. יוסף
וב בשווייץ למדה וערבים. יהודים ילדי

צרפת.
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