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תמרורים
ו ס י י פ ת ביחד, שוב ונראים ♦ ה

 ובעלה- קולינם ג׳ואן הזוג־בגירושין
 אחד הוא הזוג ניולי. אנתוני בנפרד

 עם רומן מנהל ניולי הבד: בעולם המוזרים
למ אך פורד־ניארכוס, שרלוט המיליונרית

 אשתו־ אל מדי־פעם חוזר הוא זה רות
לשעבר.

ו ד ר פ ת נ י פ ו השמו למרות ♦ ס
 סטריי* י כרכרה ביניהם, פיוס על עות

 הנראה גולד, אליוט ובעלה־בנפרד סנד
עליה יפהפיה, צעירה בחברת לאחרונה

 מתכוון ואיני הקבועה, ידידתי ,,זוהי אמר:
לברברה.״ לחזור

ד ל ו (ירו שמר נעמי למלחמה . נ
ול זהב) של שלים
עורך־הדין בעלה
הורוכיץ, חיים

אוריאל. בן:
ה ד ל ו - נ ל , . 

 זה האמיתי, קזבלן
 ההשראה את שנתן
לכ מוסינזון ליגאל

 המחזה את תוב
ד* חיים קזבלן,
אן, : בכורה בת ח

אורה.
ס נ ק  ב- . נ

ה מארק, אלף 250ב־ במינכן, בית־המשפט
 שפיגל דר השבועון של והמו״ל עורך

 לאחר הוטל הקנס אוגשטיין. 5רודדלן
 שפירסם מהצהרה בו חזר לא שאוגשטיין
 שט־ פרנץ־יוזף את האשים בה בשבועונו,

 כשר־ההגנה שכיהן בעת בשחיתות, ראום
.1962ב־ מערב־גרמניה, של

ן ו ד י גני עבור טכסאם, בדאלאס, ♦ נ
̂כו למאסר־עולם, ל״י), 1.75( סנט 50 בת !
 היה ).29( ג׳ונם קולומכוס קדטים שי
קולומבוס: של השלישי הפשע מעשה זה

ב מאסר, לשנתיים נידון שנים 10 לפני
 שנים ארבע לפני דולר; 50 גניבת אשמת
מכו פריצת באשמת לשנתיים, שוב נידון
 החוק שלישית. פעם הורשע — עתה נית;
 בדין שהורשע אדם כי אומר, טכסאס של

 דינו מועד. לפושע נחשב — פעמים שלוש
מאסר־עולם. — בטכסאס מועד פושע של

ש ר ו  מפלגת כמזכיר מתפקידו^ " ♦ פ
 אליהו — תל־אביב במחוז העבודה

עי הנהלת כחבר גם המשמש שפייזר,
תר לנוער, המחלקה ראש תל־אביב, ריית
דן. ערים איגוד כיו״ר ומכהן וספורט, בות

ר ט פ ת  מערכת כראש מתפקידו ♦ ה
 ישראל, בשידור' היום וענייני החדשות

 סיכסוך רקע על
 הנהלת עם סמכויות

— החדשות חטיבת
לכ-ארי. גדעון

,עוב צוזת עם נמנה
 שהקים החדשות די

 תוכנית את וגיבש
 נתמנה הזה, היום
 לראש כחודש לפני

בתל־אביב, המערכת
ה בין אחראי היה

ה־ עריכת על שאר
 למאגזין רפורטז׳ות

ובחצי הזה היום לכ״ארי
 רשת ולהפעלת היום

השדה. בערי הרדיו של האיזוריים הכתבים
ג ו ח חגי ללא בצינעה במצריים, ♦ נ

 52ד,־ יום־הולדתו פירסום, ללא וכמעט גות
מעיתו אחד עכד־אל־גאצר. גמאל של
 כתב: יום־ההולדת, את שהזכיר קהיר ני

ברי במצב יום־ר,הולדת את מבלה ״נאצר
הער בעולם שלו כשהפופולריות טוב, אות

 בבירור יודע וכשהוא בשיאה, נמצאת בי
 הערביות המדינות לידידת הפכה צרפה כי

מישראל.* נשק ומונעת

ג ו ח  הצייר של 32ה־ יום־הולדתו ♦ נ
ה דור בקצב תערוכות הפותח־סוגר־פותח

 ירושלים, יליד פיינגרש. עודד — אטום
 ובבית- רחבית בגימנסיה למד חמישי, דור

 רציתי ״בילדותי בצלאל. לאמנות הספר
 ולא צבעים עיוור הייתי אבל טייס, להיות

 לצייר הפכתי לכן לקורס־טייס, התקבלתי
 בתום שנסע פיינגרש, מספר מודרני,״
הקאריירה את והחל לאירופה לימודיו

פיינגרש
*

 עבד לארץ, חזר בבתי־קפה׳ כצייר שלו
לציור. רק עכשיו ומתמסר כגרפיקאי

♦ ג ו ח הממציא של 73ה־ יום־הולדתו נ
זר־ אלכסנדר

יצ של בנו חין.
אוק צנימים רן

 משך נכלא ראיני,
ציוניו בגלל שנים

 מרוסיה נמלט ת!•׳
 פולניים בניירות

בא נודע מזוייפים,
 המצאותיו בשל רץ

ד,מ־ תהליך בשטח
תקת־המים.

ג ר ה ב . נ
 סאן־פאבלו מפרץ

 עת בקליפורניה,
 קפטן הטיס, אותו הפאנטום מטוס התרסק

 חיל- מפקד של בנו הכן, ריאן ג׳ון
ריאן. ג׳ון גנרל ארצות־הברית, של האוויר

ר ט פ  לאחר ,43 בגיל בתל־אביב, ♦ נ
 מימון, אלכם התסריטאי קצרה, מחלה

 אוניברסיטת של התיאטרון לאמנות מהחוג
 את היתר׳ בין כתב, מימון תל־אביב.

 קוני שני הישראליים לסרטים התסריטים
 והאם מזרחי עליזה וינטלטור, מוישה לטל,

 מימון, פיתח לאחרונה בוערת. תל-אביב
 השיטה את בת־דורי, שולמית עם יחד

באמצ המחזה כתיבת הוראת של החדשה
ולמחזאי. לבמאי משותפת סדנה עות

ר ט פ  מחלה לאחר בתל־אביב, ♦ נ
 של רופאו שהיה .מי ,75 בגיל ממושכת,

 פרופסור וייצמן, חיים הראשון הנשיא
 השתלם גרמניה, יליד צונדק. שמואל
 הראשונה העולם במלחמת בברלין, ברפואה

 הצטיינות. אות וקיבל הגרמני בצבא שירת
 ופרופסור בברלין בבית־חולים רופא היה

 לארץ ברלין. באוניברסיטת פנימית לרפואה
 רביס וספרים מאמרים ופירסם 1934ב־ עלה

הסק בראש ^מד וברפואה. באפרמקולוגיה
הרופאים. בהסתדרות המדעית ציה

ה ר ט פ  ,59 בגיל בירושלים, ♦ נ
 יומה עד שכיהנה מי ממושכת, מחלה לאחר

 השוואוותית לספרות החוג כראש האחרון
העב באוניברסיטה .

יד,־ בירושלים, רית
משוררת־סופרת־מתר־

ה פרופסור גמת א  ל
 ילידת גולדברג.

ב־ הוסמכה ליטא,
ל כדוקטור 1931

ל עלתה פילוסופיה,
 והחלה 1935ב־ ארץ

ו בהוראה עוסקת
 ספרה את הוציאה
ע טבעות הראשון

כתורגמ־ עבדה שן.
ו דבר ביומון נית

ליל דבר את ערכה
 יפה לספרות רופין בפדס זכתה 1949ב־ דים.
 כללית לספרות כמורה שימשה 1952ומ־

 מונתה 1963ב״ ירושלים, באוניברסיטת
השווא לספרות החוג וראש לפרופסור־חבר

תית.

ה ר ט פ  ממחלת- שווייץ, בז׳נבה׳ ♦ נ
 בנד! מייסד של אלמנתו ,74 בגיל לב,

ה — ריקאנטי ליאון דיסקונט ד ל תי מ
ריקאנטי.

גולדברג

זרחץ
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לגופך עגורה
 בחנויות עתה מצאי

 בישראל. המובחרות
 הקולקציה

 של הבינלאומית
 נשים: לבני

 קומבניזונים,
 וכוחנות מערכות

 סריומף- של לילה
 אינטרנשיונל

 האחרונה האופנה
 מאירופה מיובאת

 סבירים. במחירים
^ אינפורמציה ת: רי ח ס  מ

ת־א. .547*9 יול.
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