
תמרורים
ו א ש י  בעיירה צנוע, אזרחי בטכס * נ

אירו אחרי לחאן, שליד מומס השווייצית
האמ הקולנוע שחקנית אחד, חודש של סין

הפכורן אודרי בריסל, ילידת ריקאית,

ודוטי הפכורן
 אנדריד האיטלקי והפסיכיאטר ),40(

ני הם אלה ).30( דוטי מאריו פאולו
 נשואה שהיתר, אודרי, של השניים שואיה
אחד. בן לה יש ממנו פרר, מל לשחקן

ג ו ח •0 מי של 60ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 לתלמוד מורה 1946 עד 1941 בשנים היה

 וחבר־כנסת הרצליה, בגימנסיה ולהיסטוריה
 הקמת מיום הדתית־לאומית, המפלגה מטעם

 והמשמש י המדינה,
ב כשר־הסעד כיום

ה הליכוד ממשלת
 שדמה - לאומי
כ בורג. יוסף

 למד גרמניה, יליד
 באוניברסיטות בורג

ו ולייפציג ברלין
לרב ר,מידרשבבית

 אחרי בברלין. נים
 לימודיו, את שגמר
 בבת-־־ בורג לימד
בגרמנ דתיים ספר
כורג לארץ, ומשעלה יה׳
כח נבחר ,1939ב־
 הציונית. ההסתדרות של הוועד־הפועל בר

 הראשון התפקיד אינו כשר־הסעד תפקידו
 בממש־ חברותו במיסגרת ממלא הוא אותו

 כשר- בורג שימש בעבר — לת־ישראל
שר־הדואר. ובתפקיד הבריאות

ג ו ח  השחקן של 61ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 בתיאטרון 1950 שנת מאז המשחק והבמאי,
מן הקאמרי, ל  שהוא לביוש, לכיוש. ז

ה באוניברסיטה משפטים למד ליטה, יליד
 הסטודיו בהצגות השתתף בקובנה, ליטאית

 ארצה עלה בקובנה, העיברית התיאטראלית
 תפקידים 50מ־ למעלה שיחק ומאז ,1935ב־
 הקומדיה בלהקת בארץ: שונות במות על

ש עד ובאוהל, במטאטא הארץ־ישואלית,
 במרבית הופיע בו לקאמרי, 1950ב־ הגיע

התיאטרון. של החשובות ההצגות

א! ...היא והו
ה היא ק חלי ל מ  השלג. פני ע
ק הוא חלי ל מ פניך ע

לי ב ש מ חו ת בו. ש

תר מגלרו ״אדיסון יו
ל כ ן מ כי ר! □ ח א
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□ .ו0שא].ו.1ו1םאשל הפולימר• הציפוי ע

ר ט פ  ,43 בגיל במוח, משטף־דם * נ
 — שזר זלמן נשיא־המדינה של בן־אחיו

 לפני לארץ שעלה רובשוב, רוכשוג. 3ל
 ואחותו. אביו עם יחד מרוסיה, שנים כשלוש
הדיפ הקורפוס תלמידי עם בנעוריו נימנה
ה רדיפות שהחלו ולאחר בלנינגרד, לומטי
ה ללימוד התמסר — נאסר ואביו יהודים

ל עלותו לאחר ותרבות־סין. הסינית שפה
 לשפה מרצה והיה עברית ללמוד הצליח ארץ

בירושלים. העברית באוניברסיטה הסינית

ר ט פ  מי ,61 בגיל מהתקף־לב, ♦ נ
ה בבית־המשפט כשופט 1949 משנת שכיהן
 .בשנת יורן. עזרא ד״ר בתל־אביב, מחוזי
 על-ידי מבית־המשפט, יורן הושאל 1951

 כשגריר ישראל את לייצג כדי משרד־החוץ,
ל חזר 1957ב־ בהולנד. ואחר ביוגוסלביה

מחוזי. כשופט בתפקידו המשיך ומאז ארץ,

ר ט פ  בג׳ורג׳טאוד, הרפואי במרכז ♦ נ
 בין שהיה מי ,75 בגיל לוושינגטון, הסמוכה

 האינטלי־ סוכנות ראש 1961ו־ 1953 השנים
לן — ארצות־הברית של המרכזית ג׳נס  א

ס. אל  ג׳ון של אחיו שהיה דאלס, אלן ד
 שר־החוץ שהיה מי המנוח, דאלס פוסטר

 כראש כיהן עת ,׳61ב־ הואשם האמריקאי,
 ב־ הנפל לפלישת כאחראי הביון, סוכנות
האמרי והעיתונות בקובה, החזירים מיפרץ
 *מיבצע שיזם על האשמות בו הטיחה קאית

 סוכנות ואילו זד״״ ובלתי־מוסרי בלתי־חוקי
 כאדם אותו הגדירה טאס הרוסית הידיעות

 לאחר בריה״ט. את עמוקה שינאה ששנא
 נתמנה הביון, מסיכנות ׳61ב־ התפטרותו

נסי את שחקרה חרן, בועדת כחבר דאלס
 כי והואשם קנדי, הנשיא של הרצחו בות

הסי־איי־אי. מחדלי על בה חיפה


