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תמרורים

 100עמודים
הופיע הירחון מס׳ 2
למדע בדיוני!
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נ י ש א ו • חייל חיל־הנחתים של צבא
ארצות־הברית כריס מטרו ) (19ועקרת
הבית ז׳אן טטרו ) .(42למרות הפרש
הגילים ביניהם ,לא היו נישואיהם של
השניים מעוררים תדהמה כה רבה אלמלא
התגלה כי הם אם ובנה .כרים טטרו נמסר
לאימוץ בהיותו בן שבוע .כאשר היה בן
 7נמסר לו כי הוריו המאמצים אינם הוריו
האמיתיים .לפני מיספר חודשים הוא הופ
גש עם אמו האמיתית ,אשר התגרשה
בינתיים מאביו ,וילדה לו שני אחים חור
גים ממאהב שלה .השניים התאהבו והח
ליטו להינשא .הסביר כריס את מניעיו
להינשא :״מצפוני החל להציק לי בגלל
שחייתי חיי אישות עם ז׳אן ללא נישואין.״
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ח ג גד! • את יום הולדתה ה־ ,79המל
כה האם של בריטניה אליזכת הראשונה.
המלכה יצאה מארמון באקינגהאם להודות
לכ־ 1000אזרחים בריטיים שבאו לברכה
לרגל יום־הולדתה.
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* עולם העתיד!
* דמיון שהפן למציאות!
* מתח והרפתקאות

ש ו ח ר ר • ממרכז גמילה לאכוהו־
ליסטים ,כילי קארטר ,אחיו של נשיא
ארצות־הברית ג׳ימי קארטר ,לאחר שבילה
במוסד שלושה חודשים .הצהרתו הראשו
נה של קארטר לעיתונאים היתה :״אחי
הנשיא יכול לנשק לי בעכוז.״
פ ר ש • מתפקידו כסמנכ״ל מישרה־
הביטחון לארגון ומינהל,
תפקיד בו כיהן משנת  .1966סריג ,יליד
ליטא ובוגר אוניברסיטת־קובנא ,עלה ל
ישראל בשנת  .1936עד לשנת  1941שימש
כמזכיר הפועל תל־אביב והחל בשנת 1942
בעבודה ביטחונית במיסגרת עלייה ב׳ .במ 

אריה סריג,

הפצה ראשית  :״גד׳ /בע״מ ת״א
להשיג בכל הדוכנים
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קצין־ שלישות רז
מגולני לפיקוד
אלוף דן רז♦ רז התגייס לצה״ל בשנת
 ,1952שירת בתפקידי שלישות בגולני,
בחטיבת־הצנחנים ובפיקוד־הנח״ל .באח 
רונה שימש כקצין־שלישות של פיקוד-
הצפון וראש מחלקודפרט באכ״א.
נ ב ח ר • כיושב־ראש־כבוד של הת-
אחדות־הסופריס-המצרים ,נשיא מצריים
אדור אל סאיאת ,בטקס שנערך
באלכסנדריה שבו הוגש לו כרטיס חבר של
ההתאחדות על־ידי יושב־ראש אגודת־ה־
סופרים־המצריים תאופיק אל-חכים .סאדאת

שני מיליון
פרס ראשון
כשלוש מאות אלף
זכיות העולות בגורל!
כשנים עשר מיליון ל׳1
סך כל הזכיות !
עשרים וחמש ל״י
מינימום הזכיה בזוטא

פורש סריג
 37שנות־ביטחון
קומו של שריג מונה לתפקיד סמנכ״ל
המישרד יהודה מירון.
ה ת פ ט ר • מתפקידו כחבר מועצת
המנהלים של כור ,אלוף )מיל (.דן טול־
קז כ ס קי ,מנכ״ל החברה להשקעות של
בנק דיסקונט ולשעבר מפקד חיל־האוויר.
ה ו ד ח • מתפקידו כמנכ״ל מגן דויד
אדום בישראל אריאל יהלומי בעקבות
פרשות השחיתות וגילויי אי־הסדרים ב
מרכז מגן־דויד־אדום ובסניפי האירנון ב
רחבי הארץ.
ה ת ג ר ש ו • שחקן הקולנוע הבריטי
פיטר סלרס ) (53ואשתו לין פרדריק
) (25לאחר שלוש שנות נישואין .פרדדיק
היתד ,אשתו הרביעית של סלרס ,ואילו
גירושין אלה הם הראשונים של פידריק.

עידו

יושב־ראש אל־סאדאת
מאזני המחשבה
ניבחר לתפקיד מאחר ״שתיקן את מאזני
המחשבה העולמית והפך את השלום ל 
בסיס החיים.״

66

נ ב ח ר  .כראש־מישפחת בונאנו ,אחת
מחמשת מישפחות־הפשע של ניו־יורק,
פיליפ ראסטילי ,בן ה־ ,60המרצה עתה
עונש־מאסר בן חמש שנים בעוון סחיטה
ואיומים ,בבית־הכלא־הפדראלי של ניו־
יורק .ראסטילי נבחר לתפקידו לאחר ש 
לפני שבועות אחדים נרצח ראש המיש־
פחה הקודם ,כרמינה גאלאנטה .ראשי ה 
מאפיה של ניו־יורק מקווים כי ראסטילי
ישוחרר מבית הסוהר ,בגלל התנהגות
טובה ,עוד לפני שנת  ,1982מועד שחרורו
החוקי.

מ ז נ ה * כקצין שלישות ראשי תת■

׳הירחון המלהיב ומעורר
!המחשבה שהינו הכרח
לכל אדם מתקדם!
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נ ב ח ר  .כמנהל אגף התרבות והאמ 
נות במישרד החינוך ,קציךחינוד־ראשי
של צה״ל העומד בפני פרישה מהשירות,
תת־אלוף אכנר שלו .שלו יבוא במקומה
של לאה פורת ,שכיהנה בתפקיד זה שנים
רבות .מינויו של שלו עורר הפתעה מאחר
ולאחרונה נפוצו שמועות ששר־החינוך,
זבולון המר ,עומד למנות למישרה זו אחד
ממקורביו הדתיים.

נ פ ט ר  .ד ר אליעזר לווינגר רו־
פא־עצבים מפורסם ,מי שעמד בראש מה־
לקת־האישפוז למחלות־נפש במישרד־הב־
ריאות מהקמת המדינה ,בגיל  .83לוו־נגר
אשר ייסד את אירגודהנוער־החרדי עזרא
בגרמניה ,נחשב לאחד ממחוללי תנועת
ההתחדשות של לימוד תורה ברחבי גר
מניה ,עד לעלייתו לארץ .הותיר אחריו
ארבעה בנים וארבע בנות .על בניו נמנים
הרב משה לווינגר ,רבה של קריית־ארבע
ומראשי גוש־אמונים ,הפרופסור יעקוב,
הרב ד״ר מאיר ועורך־הדין חנניה.
העולם הזה 2189

