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ו רס ו הרגיטאי מיקי . התא
 *מר הרגיטאי, .25 פיאנו, אלן הדיילת
 לשעבר כבעלה יותר ידוע לשעבר, עולם״

 ב־ שנהרגד. מנספילה ג׳יין השחקנית של
כחצי־שנה. לפני תאונת־דרכים

ו א ש י ה השחקנים זוג ביפאן, ♦ נ
 ופאטרישה ג׳ייסון ריק אמריקאיים

 מכן ולאחר אזרחי בטקס תחילה קונלי,
 ש״פאטרישד, מביתן שינטו, הדת של בטקס

 את יסיימו כאשר הזאת״. בדת התעמקה
ב עתה משחקים הם שבו הסרט הסרטת

 כדי להוליבוד, ישר השניים יטוסו יפאן,
 שלהם: השלישי טקס־הנשואין את לעבור

החתן. של דתו לפי יהודי, בבית־כנסת

ה א ש י  הפאציפיסטית זמרת־העם ♦ נ
 ל־ בניו־יורק, אזרחי בטקס ,28 כאיז, ג׳ץ

 דויד סרבן־המלחמה
 החתן, .22 האריס,

 יושב־ראש לשעבר
 הסטודנטים התאחדות

 ברקליי באוניברסיטת
 נעצר בקאליפורניה,

ב למשפט, והועמד
 צו־ שריפת אשמת
 לצבא- שלו הגיוס

סי על ארצות־הברית.
 מ־ הנובע זה, רובו

ל לצאת אי־רצונו
 בתייאט־נאם, מלחמה

 לעונש־ צפוי הוא
ש־ בפסק־דין מאסר,

בארצות־הברית. ימים שבוע בעוד יינתן

ז  לואים, ג׳ו המתאגרף ♦ אושפ
 לניתוח כבד, במישקל אלוף־העולם לשעבר
 שהרתיח לואים, מכליותיו. אבנים הוצאת

 כל את ביזבז בזירה, מהופעותיו מיליונים
 דרש מס־הכנסה כאשר לצרות נכנם כספו,
ה רתחיו תמורת כבירים סכומים ממנו

מאיגרוף. עצומים

ג  אריה של 55ה־ הולדתו יום ♦ נחו
 הסוכנות הנהלת חבר דולצ׳ין, (״ליאו״)

ה המחלקה וראש
 מבעד שלה. כלכלית

הדרום־אמריק־ לניב
 בגלל בו שדבק אי,

 שנות 40ל־ קרוב
ני במכסיקו, ישיבה

 בן־רוסיה עדיין בו כר
ואוהב־החיים. המוצק

הצ החב״דניק אביו
המיש־ תחת גם ליח
 לא הקומוניסטי טר

איר־ ,בשבתות לעבוד
 שיעורי־ערב לבנו גן

ה בשעות חשאיים
לפ המוקדמות, בוקר

ה הורשתה 1929ב־ לבית־הספר. ההליכה ני
 שם במכסיקו, התיישבה והיא להגר, משפחה

 בעסקים יכולתו את הצעיר דולצ׳ין הוכיח
ציונית. ובעסקנות

רה פט לוקש, דניאלה החיילת . נ
 שנפצעה נחל־גולן, היאחזות חברת ,19

 נורתה אשר מפצצת־באזוקה כחודש לפני
 סיימה הצברית דניאלה ההיאחזות. מחנה על
 עמק־ של התיכון בבית־הספר לימודיה את

 הצבאית בהלווייתו־, אביה. מורה בו חפר,
 ברמת- ההיאחזויות מיתר נציגים השתתפו

 קיבוץ גולן, קיבוץ אל־על, מושב הגולן:
 נחל־ היאחזות מבוא־חמה, קיבוץ עין־זית,

שניר.

♦ ר ט פ  צ׳אר■ משבץ־הלב, בהוליבוד, נ
הקו של הבכור בנו ,42 צ׳אפלין, לס

 של בקאריירה שבחר הבן, הגדול. מיקאי
 מורשתו, לרמת להתעלות הצליח לא אביו,

 הטרי- בסרטים זעירים בתפקידים רק זכה
 לו באה לתהילה היחידה זכותו חשיבות.
 על מעניינים קוריוזים מלא ספר מכתיבת

אביו.

♦ ר ט פ  מר• הפרופסור ,58 בגיל נ
באוניבר לתלמוד מרצד, מרגליות, דכי
 המחזור מסיימי בין שנימנה העברית, סיטה

לח ד,ירבה הוא האוניברסיטה. של הראשון
 כמה כתב והיהדות, הארץ תולדות את קור

 ספרו על בפרסי־יוקרה. שזיכוהו ספרים
 ובני מזרח אנשי שבין החילוקים הראשון,

 דוקטור בתואר ,1937ב־ זכה, ארץ־ישראל
ירושלים, באוניברסיטת
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