
תמרורים
ה פ צ ק מ ו נ י ת  כשישה בעוד ♦ ל

 של רעייתו לארסון, מידיה חודשים,
 בריג׳יט של בעלה שהיה זאקס, גינטר
 מנשואיו ,12 בן דולף בן, לזאכס בארדו.

הראשונים.

ה פ צ ק מ ו נ י ת ה שחקנית . ל
 חודשים לפני שנישאה ווד, נטאלי קולנוע
 ריצ׳ארי הבריטי השחקנים לסוכן מיספר

 נטאלי של הראשון ילדה יהיה זה גרגפץ.
 לגר־ בשנית. נישואיה הם שאלה ,30ה־ בת

הקודמים. מנשואיו ילדים שני גסון

ם י ל ה נ ומן מ הידו הגרמניה . ר
 הבד, עולם של היפות הצעירות כאחת עה

כר־ הרמוט והשחקן כושה, כרכרה

וכושה כרגר
 ברברה: ניהלה אותם קודמים רומנים גר.
שריף. עומר והמצרי קיין מייקל הבריטי עם

ר ר ח ו  שריצה אחרי בבלגראד, ♦ ש
 הפצת באשמת מאסר שנות וחצי שלוש

 אסורים מאמרים ופירסום כוזבות ידיעות
 ד״ר היוגוסלבי והמרצה הסופר — בחו״ל

 הודח 1965ב־ ).36( מיכאדוכ מיכאלו
 באוניברסיטת כמרצה ממישרתו מיכאלוב

 ב־ ספרותי בעיתון שפירסם לאחר זאדאר,
 ברית- את שהאשימו מאמרים שני בלגראד

 לפני עוד השמדה מחנות בהקמת המועצות
 מאסר, חודשי לתשעה נידון כך על הנאצים.

די הוצאת מאשמת זוכה עירעור לאחר אך
 כתב 1966 ביולי ברית־המועצות. על בה

 פורסם שלא — טיטו לנשיא גלוי מכתב
 על הודיע ובו — יוגוסלביה בתוך מעולם
 הקול ושמו עיתון לאור להוציא כוונתו

 סוציאל־ למפלגה גרעין שישמש החופשי
ה הוצאת לפני יומיים חדשה. דמוקראטית

לאר נידון הוא 1967 באפריל נאסר. עיתון
 הופחת עונשו אך מאסר, שנות וחצי בע

סרב של העליון בית־המשפט על־ידי בשנה
שוחרר. הוא והשבוע יה

ה ד ל ו  חכי־ בשכם, עיתי״ם לכתב ♦ נ
 רימה בכורה, בת לילה, ולרעייתו עיסה,

 ברעם, כפר יליד חביב, לאיילה). חיבה (שם
ושם גדל שם לחיפה, ילד בהיותו הועבר

עיסה ולילה רימה
 ברעם, ילידת היא גם רעייתו, את הכיר

 רשימת מועמד היה עיסה במיקצועה. ומורה
השביעית. לכנסת חדש כוח — הזה העולם

ר ט פ  לאחר ,54 בגיל בניו־יורק, ♦ נ
 מוג״ ול׳ג היהודי השחקן — התקף־לב

המשוב הקומיקאים לאחד שנחשב שיין,
 הוא האמריקאית. הבימה על ביותר חים

ביו החשוב כשתפקידו בסרטים, גם הופיע
 סינט־ ופרנק קלי ג׳ין של למולם היה, תר
בניו־יורק. אחד יום המוסיקאלי בסרט רה,


