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תמרורים
ו א ש י הקול שחקן באהאמה, באיי ♦ נ

 ג׳ץ וידידתו )40( הארבי לורנס נוע
 הארי היהודי המפיק של אלמנתו ),56( כהן
 הארבי, של השניים נישואיו הם אלה כהן.

 בתל־ מתגוררים הוריו אשר יהודי שהוא
ג׳ון. של והשלישיים אביב,

ו  דיאנה הקולנוע שחקנית . התארס
 אלן הטלביזיה שחקן עם ),36( דורם
 לסרט־ חזרה בעת הכירה אותו ),27( לייק

ש אחרי קצר זמן יום, 19 לפני טלביזיה,
השלישי. בעלה יהיה הוא הרגל. את פשטה

ג ו ח  חיים של 43ה־ יום־הולדתו ♦ נ
ב ארצה עלה אשר פיינר, לשעבר חפר,

 מפולין, ,1936 שנת
 באוניברסיטה למד

ובאנגליה העיברית
 סרטים. בימוי —

 התגייס 1943 בשנת
ב והשתתף לפלמ״ח

 לפני הגשרים ליל
 השיהרור. מלחמת

 ה־ מקימי בין היה
והתפר צ׳יזבטרון,

 בחיבור בעיקר סם
 היו כמו פיזמונים,

כ והפינג׳אן. זמנים
תס חפר כותב יום

ו פיזמונים, ריטים,
אחרונות. בידיעות קבוע טור בעל הוא

ג ו ח  סגנית של 52ה־ יום־הולדתה ♦ נ
 טובה המפד״ל, מטעם הכנסת, יושב־ראש

 אשר סנהדראי,
בעסקנות־ התחילה
 .בארץ כבר ציבורית
 גליציה — הולדתה

התנו כמנהיגת —
 החלוצית־דתית עה

ב־ ועבודה. תורה
 ארצה עלתה 1934

עבוד את והמשיכה
התנועה, בשרות תה

ב־ כללית כמזכירה
 של הפועלות אירגון
כ המיזרהי, הפועל
ב מתעסקת, שהיא
מוס בהקמת עיקר,

 מיקצו־ ובתייספר חלוצות בתי ילדים, דות
המפד״ל. מרכז בבניין שלטת כיום עיים.

ה נ מ ת  בבנק כללי מנהל לתפקיד ♦ נ
 יליד ),43( הלפרין אשר ד״ר הפועלים,
 הכלכלה לימודי את התחיל אשר תל־אביב׳

באוני והמשיך תל־אביב, באוניברסיטת שלו
 בארצות־הברית. ופרינסטון ברקלי ברסיטות

 מחלקת כמנהל הלפרין שימש זה למינויו עד
לתעשייה. אוצר ומנהל לאומי בבנק המחקר

ר ט פ  סגן מהתקף־לב, ,53 בגיל ♦ נ
 בורשטיין, יוסף תל־אביב, עיריית ראש
 הנוער של גדול כסניגור ידוע היה אשר

ת וטען התל־אביבי
 המבוגרים כי מיד

ל די עושים אינם
מתחי הנוער. מען
 עם בארץ, דרכו לת

 בשנת ארצה עלייתו
 עסק מפולין, ,1936

 בהוראה בורשטיין
ל כמורה ובחינוך,

וגיאוגרפ היסטוריה
 דרך בפתח־תקוזה, יה

תי בית־ספר ניהול
ה למנהל ועד כון

ו לתרבות מחלקה
 הוועד־ של הסברה
 ראש־העיר כסגן גם ההסתדרות. של הפועל

 ממונה להיות בורשטיין המשיך תל־אביב
וספורט. נוער תרבות, ענייני על

ר ט פ  ידוע שהיה הצייר ,67 בגיל ♦ נ
 החדש הציור בשדה המקוריים האמנים כאחד

 עלה אשר לבנון, לבנון. מרדכי בארץ,
 עוד צייר — כחלוץ — 1921 בשנת ארצה
הת הוא 1952 בשנת רק אבל ילדותו, בימי
 בתערוכה ציור. יסודי, באופן ללמוד, חיל

יש במוזיאון מזמן לא נערכה אשר גדולה,
 גדולות, תמונות בסידרת לבנון הפתיע ראל,

 בעיק־ הבעתה. לשיא יצירתו הגיעה שבהן
לציור. ירושלים בפרס זכה התערוכה בות
 הדמוקראטיה מראשי ,80 בגיל * ר ט פ נ

 פאפאנד־ גיאורג החדשה, בעת ביוון
 משטפי־דם יוון, ראש־ממשלת לשעבר ריאו,

 ממעצרו. ששוחרר לאחר חודש פנימיים,
 יוון ממשלת כראש כיהן אשר פאפאנדריאו,

 השיחרור ממשלת כראש 1944ב־ — פעמיים
המש פרץ עת ,1965 עד 1963ומ־ היוונית,

 קונסטנטין המלך כאשר ביוון, המדיני בר
ימניים קציני־צבא להדיח לו להרשות סירב

 על־ידי 1967ב־ נעצר הוא התפטר. אז —
ביוון. השילטון את שתפסה קצינים, כת

חפר
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