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 ננו! לשמוש המדריך את דרשי
הר״ג ההזמנה תלוש ע״י או שק״ם, כל־בו, חנויות נתי־מרקחת, ״וולה״,בפרפומריות, בתכשירי
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1 □ידיד עתידך
 גרפולוגיים ניתוחי־אופי

 הורסקופ או
ותחזית, אישי

התחומים כבל וייעוץ הכוונה
54206א/ תל-אבינ. 1334 ת.ד. לפנות

1976 המים מלבת
חידה אורלי

חמים למלכת ראשונה סגנית

בלומנפלד סימונה
חמים למלכת שנייה סגנית

הדדי גאולה
בהצלחה

מורתכם מברכת
שר לאה !***********נ**************************************פלט

מודעה לו תעלה

תמרורים
• ש י נ  שני" הליכוד ח״ב בקנדה, או

זקם, ואיילה )68( אכרמום זלמן אור
 האשד, היא זקס איילה אלמנים. שניהם

 שם על בעיטור שזכתה הראשונה הקנדית
 למען פעולותיה עבור רוזוולט, אלינור

 לדרגת והגיעה החופשית צרפת בוזזות
 נהרג בה השנייה, במילחמת־העולם קפטן

 יצירות־אמנות למען פעילה היא בעלה.
 את הכירה זה רקע על ובישראל. בקנדה
ובן בנות לשתי ואב רוסיה יליד בעלה,

אכרמום ״כ ח
בקנדה חתונה

 הבר היה !למישפטים דוקטור גם שהוא
 ובוועדת־ הכנסת של בוועדת־חוק־ומישפט

 ׳להיסטוריה במדור משתתף החוץ־והביטחון,
 העברית, באנציקלופדיה ארצות־הברית של

יו ושימש שלה, עורך־המישנה גם שהוא
 סגן הוא ישראל־אמריקה. אגודת ראש שב

כיום. הכנסת יושב־ראש

. ו ישא נ זיידנוורג(אב אברהם ,
הש ״האדם בכינוי הנודע אלעד), רי

 במצריים הפרשה אודות שסיפרו לישי״,
 סערה מעורר לאחרונה, שהופיע ,1956ב־

 לשניים ואם גרושה היא רעיתו בארץ.
 היה אברי מלום־אנג׳לם. דודים, בשם
 את לו שילדה לשולה, רבות שנים נשוי
ה היו האחרונות בשנים אך הראל, בנם

בנפרד. שניים

ה נ ו  ניצב בתי-הסוהר, כנציב • מ
גיר, אריה: גונדר של במקומו לוי, חיים
 שירות שנות 40 לאחר לגימלאות הפורש

 רביעי דור הוא לוי חיים במערכת־הביטחון.
 למישטרת שהתגייס בנימינה, יליד בארץ,

 עבר לאחר־מכן שיה .1943ב־ היישובים
 עד מתגורר הוא שם בית־יצחיק, למושב

ב קורם־קצינים סיים מישפחתו. עם היום
המ קום לפני ההגנה של האחרון מחזור
 בחטיבת לחם העצמאות במילחמת דינה.

 למישמר־ התגייס 1954ב־ זזלכסנדרוני.
שי 1972 ומשנת פלוגה, מפקד כסגן הגבול

׳ מישמר־הגבול. מפקד מש
 ),22(בז׳ינסקי רפאל סגן • ר ט פ נ

 הפרופסור של בנו תפקידו. מילוי בעת
ופי למחקר הרשות חבר פריכם, משם

כ ששימש בו־גוריון, באוניברסיטת תוח
 של ראשי ועורך הנגב אוניברסיטת נשיא

 וכותב מדע לענייני הישראלי כתב־העת
 פרי־ לזוג הרפואה. הוראת בנושא מאמרים

בנות. ושתי אמנון, בשם בן עוד בס

. ר ט פ  פיא־ גריגור הנודע הצ׳לן נ
בעו אחד מיספר הצ׳לן ),73( טיגורפקי

 ל- היה האחרונות. דרשנים 45 במשך לם
 במוסקבה הבולשוי להקת של ראשי צ׳לן

 המהפכה אחרי ברח בלבד. 15 בן בהיותו
 בשחייה בפולין, שהופיע געת הרוסית,

האח בשנים חי החופשי. הגבול לעבר
פע מיספר והופיע בארצות־הברית, רונות

 יאשה הטוב ידידו עם יחד בישראל מים
 בת־ הברונית של קרוב־מישפחה חפץ.
דה־רוטשילד. שבע

ה ר ט פ אל )87( טופול באשה . נ
 מפיץ־העי־ שהיח טופל, דויד של מנתו

 מעריב,׳ וממייסדי בארץ, הראשון תוניס
 במיל־ שנהרג טופל, ׳מרדבי של ואמו

 שדה־ על הראשונה בהפצצה חמת־העצמאות
 וסבתא לשיבעה אם בתל־אביב. התעופה

נכדים. 23ל־
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