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תמחרים
 נישואין, חודשי חמישה אחרי נולד.

 רומי האוסטרית הקולנוע לשחקנית
 הגרמני הבמאי ולבעלה, ,28 שניידר,

# הבכור. בנם ,45 הובשטוק, הארי
 ב־ מקרית פגישה אחרי התארס.

 ראן, מייקל השחקן ניו־יורקית, סטייקיה
 בתפקיד שהצטיין מטר), 1.15 (גובהו: 32

 טאל• ג׳וי עם השוטים, בספינת הגמד
 לעת־מצוא ודוגמנית ג׳ינג׳ית ,28 כוט,

מטר). 1.61 (גובהה:
המש מן התפטרות אחר נישאה. ^
 בבנגקוק, למשחקי־אסיה הישראלית לחת

השיא (בעלת 20 למדני, מיכל האתלטית

ולמדני בהן
 לכדורסלן מטר) 1.67 לגובה: בקפיצה הארצי
כהן. יצחק הספורט ומורה

 תמר אדריכלית־פנים נישאה.
 (מלון המלונאי של בתו דה־שליט, (״תמי׳׳)
 משרד־התיירות מנכ׳׳ל של ואחותו השרון)

 גולד* לארתור דה־שליט, (״ממי״) מאיר
ד  הכו־ זכויות לשוזיון ולוחם אדריכל ריי

 הדרמאתית שבריחתו בדרום־אפריקה, שים
 הרעישה הדרום־אפריקאית המשטרה מידי
 עם לאחרונה שעבד ארתור, העולם. את

 אשתו את שנשא לפני אותה הכיר תמי,
לאחרונה. התגרש ממנה הראשונה,

שמו של 41ה־ הולדתו יום נחוג.
 ועורך־תוכניות מנחה חידונאי, רוזן, אל
 שלום כשמואל שנולד ישראל, קול של

 ץ■ של ואחיינו רופא־ילדים של בנו רוזנבליט,
 * הליבראלים־ וח״כ לשעבר שר־המשפטים

רוזן. פינחס כיום, העצמאיים
 מנכ״ל של 45ד,־ הולדתו יום נחוג. .*נ
 הר־ דויד יעקב דאש־הממשלה, משרד
 הרב שהיה מי של ובנו אירלנד יליד צוג,

 הלוי אייזיק יצחק הרב לישראל, הראשי
 מלחמת תום עם אביו, את ליוזה הבן הרצוג.
נפ בהן לאירופה, בשליחויות־הצלה העולם,

 ה־ את .12ה־ פיוס האפיפיור עם גם גש
 ־שראל במדינת שלו הפקידותית קאריירה

 במשרד־הד־ הנוצרים מחלקת כמנהל החל
 אנגלי פירוש כתב הבאות בשנים תות.

 ונבחר בקנדה, ישראל שגריר היה למישנה,
 ויתר עליה משרה אנגליה, של הראשי לרבה

בריאות. מטעמי
 ריאה־ של 50ה־ הולדתו יום נחוג. .>|נ

 רב־ עקכיא, אכרהם החיפאי החשבון
כ שהתפרסם הבריטי, בצבא לשעבר סרן

ב וינגייט אורד הגנרל של האישי עוזרו
האיטל מידי חבש של מחדש הכיבוש מסע
 צל״שים גדוש צבאי שירות אחרי קים.

 מחוז כקצין עקביא שרת לשבח) (ציונים
 ניהל שנים עשר ומשך בחיפה, מנדאטורי

האוצר. של מס־הרכוש אגף את
 מפיק של 65ר,־ הולדתו יום נחוג.

 ממציא דיסניי, וולט המיליונר הסרטים
 אחר חודש דאק, וזונאלד מאח המיקי
השמאלית. מריאתו חלק הוסר בו ניתוח
 לוי של 80ה־ הולדתו יום נחוג. *

 חקלאי שניאורסון, (ליובה) יצחק
 שנתן הבריטי, בחיל־המודיעין וסגן מחדרה

 במלחמת הפרו־בריטית הריגול למחתרת
 ראשי־ ניל״י, השם את הראשונה העולם

 דיפדוף בעת נתקל בו פסוק של התיבות
 ישקר לא ישראל נצח התנ״ך: בספר מיקרי

 חותנו שניאורסון, ).29 ט״ו; א׳; (שמואל
 שירים כתב בר־יוסף, יהושוע הסופר של

 לפני בארץ, והתפרסם צעירותו בימי רוסיים
 צבאי במישפט הבריטים, לשירות הצטרפו
התור באר־שבע מחזית שערק אחרי מקורי,

 עליהם סוסי־עבודה זוגות 30 עם יחד כית
 גרשים 35ב־ נקנס שניאורסון ממונה. היה

 ששלחה המברקים הוצאות לכיסוי תורכיים,
 אחריו בחיפוש התורכית הצבאית המשטרה

הסוסים. ואחרי
לכבו סעודת־פאר אחרי אושפזה.

 בניו־ ישראל בית היהודי בבית־החולים דה,
 לולוכרי־ ג׳ינה הקולנוע כוכבת יורק,

חמו ממיחושי־בטן סובלת כשהיא ג׳ידה,
רים.

 ג׳וסף סן בבית־החולים אושפז.
 משקיפי מטה ראש ירושלים, העתיקה, בעיר
ה כוכבים) (שלושה גנרל הליטננט או״ם,

בכבדו. סובל כשהוא כול, אוד נורבגי

1528 הזה העולם


