
תמרורים
• ג ו ח  הפיר־ של 40ה־ יום־הולדתו נ

 יוצאת-דופן במסיבה וימר ראובן סומאי
 כמסך״ הקירות אחד שימש שבו בביתו,

 סירטי ללא־הפסק הוקרנו שעליו ענק
 חבר רבות שנים היה וימ בונד. ג׳ימס
 פירסו־ שהפך עד שבעמק, מיזרע קיבוץ

שנים. 15 לפני מאי
ג ו ח  יום לנינגרד, בעיר־מולדתו, • נ

 ברית־המו־ ראש־ממשלת של 73ה* הולדתו
 קו־ אלכסיי הפוליטביורו וחבר עצות

 שנים. 15כ־ זה בתפקידו המשמש סיגין,
ב המרכזית בכיכר הוצב זו בהזדמנות

 אחרי־ שנעשה שלו, פסל־ארד לנינגרד
 ובי ברית־המועצות, גיבור בתואר שזכה
אח כוסיות לכבודו השיקו העירייה בניין

הקרמלין. מראשי דים
ה ר ח ב  פקד תשל״ז, כאם־השנה • נ

 ב־ בענף־התנועה קצינה ),38( גוט עדה
ה לשלושה אם תל־אביב, מחוז מישטרת

ילי גוט, שנים. 16 זה במישטרד, שרתתמ
 בקיבוץ רבות שנים התחנכה הארץ, דת

 באור־יהודה בעייתי נוער הדריכה שפיים,
 ה׳ ליחידת המצטרפות מראשונות והיתה

.1960ב־ שהוקמה שוטרות
ה פ צ  קציי, זמן בעוד לתינוק, • מ

(הגומ דיאנה והסרטים הטלוויזיה כוכבת
 הישראלי הצייר של גרדשתו ריג, לים)

סטר ארצ׳י של וידידתו גפן מנחם
ב מסקוטלנד. עשיר בעל־קרקעות לינג,

 שבה בסידרת־טלוויזיה הופיעה אחרונה
 (״ליז״) אליזכת של דמותה את גילמה

טיילור.
ה נ מ ת  ל־ מייוחד עוזר לתפקיד • ה

 (״עמי׳׳) עמירם מישרד-האוצר, מנכ״ל
 ייצג תפקידו במיסגרת אשר ),30( אתגר

 עמירם המישרד, של החדש המנכ״ל את
 חבר. הוא שבהן השונות בוועדות סיוון,
 כ־ כה עד שימש יררשלים, יליד אתגר,
 באגף־ פנים ונושאי סעד לענייני רפרנט

מישרד־האוצר. של התקציבים
ה נ מ ת  שר־ לתפקיד במפתיע, • ה

 ה־ מותו עקב בריטניה, בממשלת החוץ
 קרוסלנד, אנתוני קודמו, של פיתאומי
 עוסק שהחל •שעד ),38( אואן דייוויד
 דוקטור שימש 1964ב־ פוליטית בפעילות

 גדיל בבית״חולים ופסיכיאטריה לנוירולוגיה
 קאל" ג׳יימם החליט המינוי על בלונדון.

הל למרות בריטניה, ראש־ממשלת האן,
 שר־האוצר, את למנות עליו שהופעלו חצים
 קודם־לכן זה. לתפקיד ),58( הילי דנים
 במיש־ מיספר־שניים בתפקיד אואן החזיק

שר־המדיבה. רד־החוץ,
ה נ מ ת  היחידה מנהל לתפקיד • ה

 ויחסי״ציבור לעיתונות החטיבה למינהל
 יצחל, העיתונאי היהודית, הסוכנות של

 כדובר כה עד ששינדש ),44( פיינברג
 גם ישמש במקביל הדסה. בית־החולים

העולמית. הציונית ההסתדרות כדובר
ז פ ש ו  האמריקאי בבית־החולים • א

 כ״ שהוגדרה שפעת מחלת עקב בפאריס,
רו ארתור הנודע הפסנתרן ״מסוכנת,״

 אחרי משבועיים פחות ).90( בינשטיין
ו גדולה, בהילולה יום־הולדתו את •שחגג
 מטעם אביר, בתואר •שזכה אחרי שבוע

 רובינשטיין, הבריטית. האימפריה מיסדר
 בצרפת המתגורר אמריקאי אזרח •שהוא

 מעקב תחת להמצא רופאיו, לדיברי ייאלץ,
ממושך. זמן צמוד רפואי

. ר ט פ  נסיעה כדי תוך מהתקף־לב נ
 קיבוץ ליד חיפה, לכיוון מעפולה במכוניתו

 בית־המישפט־המחו־ שופט שער־העמקים,
ה •שהיה ),46( אלמגור יזהר בנצרת, זי

 •שאטה, כלא אסירי במי־שפט הראשי שופט
 רצח באשמת לדין אלה בימים העומדים

 שעמד אלמגור, נגר• יפת חברם־לכלא
בפר בית־המישפט בישיבת בראש לשבת

הת ברחובות, נולד השבוע, הרצח שת
ו בפרדם־חנה החקלאי בבית־הספר חנך

 כשופט־שלוש מונה 1970ב־ בפלמ״ח. שירת
בחיפה. בבית־המישפט ואחר־כך בצפת,

ר ט פ  לאחר בתל־אביב, בביתו • נ
 לישראל, החברה מנכ״ל אנושה, מחלה

 בדיוק ),56 (גרינשטיין, עד גל" ישראל
 פירוקה על ידיעות התפרסמו שבו בשבוע

ה בשלוש שימש שכמנכ״לה החברה, של
 למד שם בלונדון, נולד האחרונות. שנים

 המיכללה במיסגרת מודרנית היסטוריה
 מס־הכנסה כמפקח ושימש למדע, הצבאית

 ,1949ב־ לארץ שעלה עד הבריטי באוצר
 כסמנכ״ל, במישרד־המיסחר־והתעשייה עבד
 כ־ שנים ארבע במשך שימש 1970 ועד

 למינהל וכמרצה מישרד־הפיתוח מנכ״ל
 בירי• העיברית באוניברסיטה בינלאומי

שלים•

ם7ם7 לשקו אפשר אי
הזמן 7נ

 השנהב, חוף נשיא להופואה־בואני, אומר רבין
 ביותר״ שולית ״קבוצה מייצגים אש״ף עם הנפגשים שהישראלים

אחרת. חושבת הישראלית הציבוריות הישראלית. בציבוריות

 בפג״שית ביותר החזקה ׳התמיכה
 על הו-בעה בחו״ל אש״ף נצ־גי עם
 ועל ,29־18 בני הצעיר, הדיר ידי
 מתוכם 40סשכ־ס/ הארץ ילידי ידי

במיפגשים. תומכים
 של מייצג חתך הקיף המישאל

 18 מגיל ־־הידית, הא־כלוסיה כלל
■הא־ץ. רהיבי בכל ומעלה,

 הקמתה את מחייבים 18.41׳;0
 כ־ עצמא־ת פלשתינית מדינה של

במז סופי שליום של מהסדר חלק
התיכון. רח
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שלום, שוחרי ישראלים של גדול ציבור זה שולית. קבוצה אינה זו
משלהם. למדינה הפלסטינים של זכותם תמומש אם רק יכון שלום כי המבינים

״מוקד״ פונה אליהם
לישראל. חברה ולא תל-חי״ ״קרן לא מיליונרים, לנו אין לעזרתן. זקוקה מוקד לשלום! כוח תן

תל־אביב מוקד,

הסבר חומר אבקש □
בית חוגי בארגון לסייע מוכן הנני □
לתרום מוכן ?הנני □

שם


