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23 פדויים רחוב

תמרורים
ג ו ח  33,־ד הולדתו יום בגבעתיים, . נ

 שבנערותו זכרוני, אמנון עורך־הדין של
 התפרסם אצ״ל, של כרוזים לחלק הספיק

 24 במשך ששבת־רעב כפציפיצט אחר־כך
 אזרחיים לנשואין הוועד מזכיר יהיה יום.

 זכרוני, האדם. זכויות להגנת הליגה ומפעילי
ב לפילוסופיה המגמה את גם סיים אשר

הזה העולם סיעת כיועץ משמש אוניברסיטה,
בכנסת. חדש כוח —

ו א ש י  בתו ,20 מטלון דכורה ♦ נ
 בתל־ בתי־המשפט של הראשי המזכיר של

 בישראל, הספרדי היישוב מוזתיקי אביב,
 ,22 (קונטביצקי), קינן זלמן (בצה״ל) וסגן

 שופטי- מרבית את יחדיו שכינסה בחתונה
העדות. שתי ונכבדי קציני־צבא העיר,

ג ו ח אלכ של 63,־ד יום־הולדתו ♦ נ
 במרוצת הפך ששמו אלכסנדרוני, סנדר
 ל־ שם־נרדף השנים

 את עיתונאי־ספורט.
 עוד החל הקאריירה
 מולדתו, בווארשה

לימו שנתיים אחרי
לעי במחלקה דים

בית־ד,ס של תונות
 לכלכלה, הגבוה פר

 ככתב התקבל כאשר
בעי לענייני־ספורט

 פשג־ המקומי תון
 הוא ספורטובי. לונד

 ספורטאי, היה עצמו
 אלכסנדרוני מכבי, הנהלת חבר

לע החליט וכאשר
מפ עצמו את ניתק לא 1935ב־ ארצה לות

 ה־ של כתב־הספורט היה הכפולה, עילותו
וכולל עיתונים של רב מספר ושל ראדיו
הזה). העולם

. ט פ ש  מנהיג מאדן, פון אדולף נ
 המערבית, גרמניה של הניאו־נאצית המפלגה

 רשיון- שיכור. היותו בשעת נהיגה על
 הוא חורשים, לשלושה נשלל שלו הנהגות

 עליו והוטל מאסר־על־תנאי, לחודש נידון
 לחיסול האגודה לקופת ל״י 2000כ־ לשלם

בכבישים. השיכרות
ראש סדזאר, אנטוניו . אושפז

 נ׳יתוח לצורך ,1932 מאז פורטוגל ממשלת
 המוח. ליד קריש־דם לסלק כדי בגולגלתו,

 הדיקטאטור של מצבו הוגדר הניתוח לאחר
מסוכן.״ לא אבל למדי כ״חמור )79( הזקן

ה ע צ פ  האיטלקיה שחקנית־ר,קולנוע ♦ נ
 מתוך סצינה הסרטת בעת מניאני, אנה
 אנטוני של לצידו ויטוריה, סנטה של סודה
 קודין את לגלות צריכה היתד, אנה קווין.
 עליו ולהסתער למיטה, מתחת מסתתר בעלה

 המטרה, את החטיאה היא ובעיטות. במכות
 נסדקה, הימנית רגלה המיטה. ברגל פגעה

 עד לבעוט אנה המשיכה הכאבים למרות אך
לגבס. הרגל הוכנסה ואז הצילומים, לגמר

ה ר ח ב  הנישאת יפהפיה לראשונה, ♦ נ
הש אמריקה של היופי ״מלכת הכתר את

 ויליאמם, סונדרה לשם והעונה חורה״
 ״עכשיו,״ מפילאדלפיה. ,19 בת מורה־לריקוד

 שגם השחורות לנשים ״כשיאמרו הכריזה,
מהלבנות להתבייש מה להן ושאין יפות, הן
נכון.״ שזה אותן לשכנע יותר קל יהיה —

ר ח ב השח ♦ נ
 עומר המצרי קן

 את לגלם שריף,
 ארנסטו של תפקידו
ב גבארה, (״צ׳ה״)

 עומד שייצורו סרט
ב בקרוב להתחיל
לר והמכוזן לונדון,

ש הפולחן על כב
 המהפכן סביב נוצר

 את יליד־ארגנטינה.
קאס־ פידל תפקיד

 השחקן ימלא טרו
פאלאנס. ג׳אק

ה ר ט פ לאה חנה ,93 בגיל . נ
 בעלה, שנפטר אחרי חודשים שמונה סגל,

 המיקרא חוקר סגל, צבי משר, הפרופסור
 ללמד כדי באנגליה רב מישרת שעזב הנודע

ש חנה, בירושלים. העברית באוניברסיטה
מענקי אחד של בתו היתה ברוסיה, נולדה

פרומקין, לייב אריה הרב הישן, היישוב
ילדו מזכרונות אחד פתח־תקווה. מראשוני

בשמ בדואים, מידי מכות סופג אביה תה:
 לבני־ביתו וקורא החדשה, המושבה של מה

 פנימה יחדרו פן הדלת, את לו יפתחו לבל
 בחו״ל חי בהן התקופות באחת הפורעים. גם

 שם, נשארה בתו בלונדון. אביה התיישב
 נשארו מבוגר, בגיל ארצה, שובה ואחרי

וה סגל שמואל לורד בניה, שני בלונדון
סגל. ש. פרופסור
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