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תמרורים
♦ ג ו ח הממו של 43ה־ הולדתו יום נ

ה — המדינה תקציב על נה ש  (גוסטב) מ
 זנדברג היה מולדתו בהונגריה זנדכרג.

 פעיל וספורטאי הציוני העובד בתנועת חבר
 בה והיאבקות, שולחן טניס סייף, בכדורגל,

הונ בדרום בתי־הספר אלוף בתואר זכה אף
 ,1948ב־ לארץ עלה נוצה. במישקל גריה

 ברגלו, נפצע שם לטרון, בקרבות השתתף
 והחל בספורט לעסוק חדל מכך וכתוצאה

העברית. באוניברסיטה כלכלה לומד
ג ו ח  שחקן של 62ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 (כו־ כן־יוסף אכרהם הקאמרי התיאסרון

 נתן בקאמרי, אחר שחקן של אחיו גן),
 מהנדם־נפט של בנו שהוא בן־יוסף, כוגן.

בגימ התיכוניים לימודיו את גמר רומני,
הנד ללמוד כדי לבלגיה נסע הרצליה, נסיה

 חזר ובזימרה. בבאלט להשתלם בחר אך סה
כ היתר בין שונות, בעבודות ועסק לארץ
 התיאטרון ממייסדי ים־המלח. במיפעלי רתו

רבים. תפקיד־ם גילם בו הקאמרי,
ג ו ח  מ׳• של 67ד,־ יום־הולדתו ♦ נ
 והבריאות, העלייה כשר תפקידו שבתוקף
הט מדינת־ישראל, של הראשונה בממשלה

 העולה דרכו־ על המדינה חותמת את ביע
ה — הריבונית למדינת־ישראל הראשון ש  מ
הפ ללא היום, ועד מאז שפירא. חיים

 כשר המפד־׳ל, מנהיג שפירא, משמש סק,
בארץ. שכיהנו הממשלות בכל כמעט

ר ח ב  הסכסיות הרגליים בעל לגבר ♦ נ
הקו באנגליה, ביותר
 סדרם. פיטר מיקאי
 נערך הבחירה טכס

 אראטוזה במועדון
א ומייד שבלונדון,

 סלרם: הכריז חריו
 ברצינות שוקל ״אני

מיני.״ את להחליף

ו כ  בפרסי ♦ ז
הברי הבידור עולם

 שנערך בטכס טי,
ה הוור״ט׳ במועדון
ה שחקנית לונדוני:
 — המצטיינת קולנוע

 עבור סטית, מגי
 איש בסרט מישחקה

ה הזמר היח; נוכל
 תום — מצטיין
 שחקנית ;ג׳ונם

המצטיינת הטלביזיה
גנט. ג׳יל -

ו א ש י  חברי־כנסת שרים, בנוכחות ♦ נ
 לטיצכקי, טירה בארץ, הכלכלה וראשי

העב באוניברסיטה לסטטיסטיקה סטודנטית
וסטו בצד,״ל קצין רל,נטי, וליאץ רית,
 ר אוניברסיטה באותה לכלכלה לשעבר דנט
 דיסקונט. בנק מבעלי רקנטי, דניאל של בנו

לימודיהם• בעת הכירו השניים
ו ש ר ג ת נשו־ שנות שלוש אחרי ♦ ה

 והשחקן איימה אמר, השחקנית אין,
כש ל־אשונה נפגשו השניים כרוך. פייר

 ונישאו. התאהבו ואשת, גבר בסרט הופיעו
 היה •שראלי, בקיבוץ זמן־מה שעשה ברוך,
 בת לילדה אם שהיא אנ־ק, של השני בעלה

הראשון, מבעלה 15
יווני. איש־סרטים

♦ ה ל במח ח
חמורה, כליות לת

 בבית־חולים ואושפז
 המחצצר בניו־יורק,

לואי הנודע הכושי
לא ארמסטרונג.

 ארמי נכנס מכבר
׳68ה־ בן סטרונג,
 בה חמורה, לדיאטה

 קילוגרם 90מ־ ירד
הלו רופאיו •60ל־

ה אם בדעתם קים
זי. למחלתו הגורם היא החמורה דיאטה

♦ ר ט פ  לאחר בקינשאסה, ,56 בג־ל נ
ש מי קאפכוכו, יוז,ז ממושכת, מחלה

 לפני .1965—1960 בשנים קונגו נשיא היה
 קאסבובו למד פוליטית בקאריירה שהתחיל

ה הממשלה פריד היה קאתוליים, בסמינרים
 מנהיג הפך הזמן במרוצת בקונגו. בלגית
 שב־ באקונגו שבט בני של אבאקו מפלגת

ה ראש־ממשלתה עם יחד התחתית. קונגו
 התייצב לומומבה, פטריס קונגו, של ראשון
עב זו ארץ כאשר בקונגו, השילטון בראש

 יציאתם בעיקבות התפוררות של תהליך רה
הבלגים. מרבית של

סלרם
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