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תמרורים
ים ק מצפ ו נ י ת  שנה בסוף . ל

 החיפושית חודשיים, לפני שנישאו אחרי זו,
איסט• לינדה ורעייתו מקרתני פול
הופ מסע בתיכנון פול עוסק בינתיים מן.
לעולם. מסביב החיפושיות של עות

ם י ל ה נ הקול שחקנית * רומן מ
 אנ* המוסיקה ומחבר פארו, מיאה נוע

 לראשונה נפגשו השניים פרפין. דרה
 ואנדרה לבדה מיאה — ברכבת נסעו עת

הפ כבר הנסיעה ובגמר — אשתו בחברת
טובים. ידידים כו

ו א ש י  של לשעבר הפלא״ •ילד ♦ נ
 ,48ה־ בן רוני, מיקי הקולנוע, עולם

 אלה .25ה־ בת האקט קלורין והמזכירה
רוני. של בשביעית נשואיו הם

ג ו ח  מפקד של 55ה־ יום־הולדתו ♦ נ
יהו ניצב במשטרת־ישראל, תל־אביב מחוז
למד פולין, יליד פראג. (ליאה) דה

 ורשה באוניברסיטת
המדי למדעי בחוג

 ב־ לארץ עלה נה,
לה והצטרף 1934
 הצטרף 1936ב־ גנה.

 ו־ המנדט למשטרת
 ב־ משרת 1948מ־

 היה משטרת־ישראל.
ל בית־הספר מפקד

 אגף וראש קצינים
ה במטה ההדרכה

 שילה, אשתו, ארצי.
 קצינה אנגליה, היא

 ביחידה לשעבר
 חיל־ של מובחרת

הבריטי. הנשים

פראג

. ה ת כ עי של הבמה אמנות בפרס ז
בת והישגיה פעלה בזכות תל־אביב, ריית
השחקנית בארץ, התיאטרלית האמנות חום

ברנשטין־כהן. מרים
 שם על חיפה עיריית בפרס . זכה

החקל על מחקרו עבור רופין, ארתור ד״ר
 שמואל פרופסור הערבי, במיזרח אות

 1924ב־ עלה לימה, יליד ).67( הורוכיץ
ספ עבור ישראל בפרס זכה 1957וב־ לארץ,

 המחלקה את כיום מנהל השדה. תורת רו
רחובות. של בפקולטה שדה לגידולי

ו ד ר פ  12 אחרי ניסיון״, *פרידת . נ
 הנודע המחצצר ילדים, ושני נשואין שנות

שרון. ורעייתו אלפרט הארס
ש ר  בית־המשפט כשופט מתפקידו ♦ פ

 לס יוסף־־מיכאל ד״ר בתל־אביב, המחוזי
 משפטים שלמד גליציה, יליד ).70 (כימעט

וינה, באוניברסיטת
באירגו־ פעיל היה
באוס ציוניים נים

 1938ב־ נאסר טריה,
והו הנאצים על־ידי

 למחנה־הריכוז בא
שוח 1939ב־ דכאו.

אר עלה משם, רר
 תובע ונתמנה צה

ספס בענייני כללי
ה הקמת עם רות.

 כמנהל מונה מדינה
 המשפטית המחלקה

לפי המשרד על־יד
המזונות, על קוח

ה הכנסת חבר היה שלום. לשופט ואחר
 ב־ לפעול המשיך מפא״י. מפעם ראשונה
מ כשהוא בתל־אביב בית־המשפט מיסגרת

 התגאה מחוזי. כשופט בו תפקידו את סיים
 לעו־ בפלילים אדם שפט לא שמעולם בכך

 פעולתו שנים. שלוש על שעלה נש־מאסר
 את לשכנע נסיון־נפל האחרונה: המשפטית

 כספי תשלום על לוותר פרוש מנחם ח״כ
בת מעורטלת, נערה ליד פירסומו תמורת

 אורי ח״ב נגד שהגיש לשון־הרע ביעת
אבנרי.

ר ט פ  מי ,45 בגיל בתל־אביב, . נ
באוס האצ״ל של האחרון המפקד שהיה
הירשפרונג. משה ד״ר טריה,

ה ר ט פ  אחת ,88 בגיל בנתניה, ♦ נ
 ראש של ואלמנתו פתח־תקווה ממייסדות

 אסתר — לשעבר פחח־תקווה עיריית
גיסין.

ר ט פ  השחקן ,93 בגיל בלונדון, ♦ נ
 היה קאסון. רואים סיר הנודע האנגלי

 ובמיסגרת טורנדייט, סיביל לשחקנית נשוי
 השניים הספיקו שלהם המשותפת הקאריירה

קריאה. בערבי בארץ, גם להופיע


