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תמרורים
. ד ל ו  ולזזנדה מיצ׳אם לג׳ים נ

 של בנו שהוא ג׳ים, הבכור. בנם ואגנו/
 נישיאיו, על שמר מיצ׳אם, רוברט השחקן
 בסוד 'בפורטו־ריקו, שעבר בסתיו שנערכו

התינוק. הולדת עד
ם י ש ר ג ת  אדי השחקךזמר ♦ מ

ה ורעייתו, פישר
 קוני שחקנית

ש אדי, סטיבנס.
ל בעבר נשוי היה

 ריייולס דבי כוכבות
 טיילוה ואליזבט

 לפני קוני את נשא
ו משנתיים, למעלה

בנות: שתי לזוג
שנתיים: בת ג׳ולי,

שנה. בת וטריפה,

ר ח ב ל . נ
האוניברסי רקטור

בירוש העברית טה
ש 40 לעומת קולות 70 של ברוב לים,

 יעקב פרופסור השני, למועמד נית*■
ץ  לארץ עלה הונגריה, יליד כץ, ).65( כ

באוני לימודיו את שסיים אחרי ,1936ב־
 בארץ דרכו את החל פרנקפורט, ברסיטת

 ב־ לגננות. ובבית־מידרש בגימנסיה כמורה
 באוניברסיטה, לחינוך למדריך מונה 1950

 חבר, לפרופסור מונה שנים שבע וכעבור
ה למדעי הפקולטה לדיקאן מונה 1959וב־

 בפרופסור כץ התמודד התואר על חברה.
ברגמן. ארנסט

♦ ר צ ע  אנ־ ״הסתה בשל במוסקבה, נ
 פיוטר לשעבר הגנראל טי־סובייטית׳׳,
 שהביע לאחר ,63ה־ בן גדיגוראנקו

האחרו בשנים שהורשעו בסופרים תמיכה
בברית־המועצות. נות

ק מצפה ו נ י ת  יוני בחודש ♦ ל
 של ארוסתו רוברטי, נטליה הקרוב,

 ג׳מה. ג׳וליאנו האיטלקי כוכב־המערבונים
 של יחסי־הציבור אשת גם שהיא נטליה,

היא לשחקן. נשואה אינה וציירת, ג׳מה

פישר

ריאלית יחנסיה
/ ט/ בוקר לכתות תש״ל הלימודים לשנת הרשמה י״ב י״א, י

ב&גוות עיוני תיכון

הומניסטית
ת י ל א י ר

 כימיים לבורנטיםבמגמות מקצוע< תיכון
 גרפיקה-שרטוט

ור י ה צ נ פ ו  א
ת ו ד י ק פ

 חחינוך משרד על-ידי הנערכות הבגרות לבחינות הבנה כולל
סטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאיים מורים על-ידי הוראה

 רדיראלקטרוגיקה
תעופה - טלויזיה

ב ״ כ ח קו ת ־ ח ת פ ן ו ל ו ח ם ת־י ב גן ת־ מ ר ה פ חי ב בי א ־ ל ת
 22 חברון

 מודיעין מפנת
ר״ג 77

1 בר־כוכבא 56 סוקולוב  33 רוטשילד
המצבה ע״י

42 ביאליק  שמריהו
30 לוין

 17 ברנד
 אלנבי מפית

55

 סרטים,
 י הרשמה,

9־1 ,5־8

וארוסתו ג׳מה
 אך מבעלה, ונפרדה בעבר נשואה היתד,
 בגירושין, מכיר שאינו האיטלקי, החוק
מ הצעיר למאהבה, להינשא ממנה מונע
שנים. בשבע מנה

ר ט פ  מהתקף־לב, בפתח־תקווה, ♦ נ
 אריה בנו למות שבעה מלאות ביום בדיוק

 המית־ באיזור מצרי מפגז שנפגע צ׳יטיאת,
צ׳יטיאת. יעקב - לה

ר ט פ  בגיל מהתקף־לב, בפירנצה, ♦ נ
 אוס* סר הבריטי והמשורר הסופר ,76

המשו של אחיהם היה סיטוול. ברט
 והסופר סיטזזל אידית דיים המנוחה ררת

המפורס יצירותיו בין סיטוול. סאצ׳רוויל
ואוטו בסיני, נס משולשת, פוגה מות:

כרכים. חמישה בת ביוגרפיה

ר ט פ שמו ,77 בגיל בבוסטון, ♦ נ
וה המלחין של אביו ברנשטיין, אל

רוס יליד ברנשטיין. ליאונרד הנודע מנצח
לאס חברה שם וייסד לארה׳׳ב שהיגר יה

 ב־ האב ברנשטיין תמך תמרוקים, פקת
ה מועצת כחבר שימש תורניים, מיפעלים

לובאביץ׳. ישיבת של נאמנים
ר ט פ  ב־ שלקה לאחר בטוקיו, ♦ נ

 נאקאמורה, ז׳וביי - דלקת־ריאות
 116 בן ביפאן. שחי ביותר הזקן האיש

כמותו. היה


