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 הנודע הפסיכולוגים זוג קרייטלר, האנס
 להכרה שזכו תל־אביב, אוניברסיטת של

ב מחקרים לערוך כשהוזמנו בינלאומית,
רא בן בארצות־הברית, פרינסטון מכללת

שון.
ה פ צ ק מ ו נ י ת שאי למרות ♦ ל

 בת אחותה פארו, טיסה נשואה, נה
 הוא התינוק אבי פארו. מיאה של 18ה־

 לאחרת הנשוי 29ה־ בן דין טרי הבמאי
 או־סו־ מורין כשנשאלה ממנה. לגט ומחכה

 נטיותיהן על וטיסה. מיאה שיל אימן ליבן,
הנישואין למוסד מחוץ ללדת בנותיה של
 שתיהן ״הן ואמרה: בכתפיה משכה —

לעשות מה ואינטליגנטיות. נבונות נערות
החיים.״ הם אלה —

ק נ ע ו  בירושלים, הנשיא בבית ♦ ה
 אם תואר שזר, רחל הנשיא אשת על־ידי
בתעודה מרון. חנה לשחקנית — השנה

מרון
 כאם נתגלתה היא כי צויין למרון, שנמסרה

 פציעתה בעת וכי לילדיה, הקשורה מסורה
אלה. תכונות הוכיחה

ה ת ס י ד נ ב א ת ה  על-ידי . ל
 לנה הוותיקה השחקנית כדורי־שינה, בליעת

 אותה נטש מאז בדיכאון הנמצאת טרנר,
 שהשפיע נוסף דבר דנטה. רונלד בעלה
 בעל־לש־ שפירסם ספר — לנה על לרעה

 עם חייו על איטון, רוברט עבר־אחר־שלה,
שתל כיצור אותה מתאר הוא בו הכוכבת,

ובלתי־נסבל. טני

ר ח ב המד המועצה ליושב־ראש ♦ נ
עון פרופסור וייצמן, מכון של עית ד  ג

 גרעינית לפיסיקה מהמחלקה יקותיאלי,
המכון. של

ה ר ח ב ל מועמדות, 1500 מבין ♦ נ
 יצורים בסרט ככב

 ש־ העולם, ששכח
 — באפריקה יוסרט

 אג, ג׳יולי היפהפייה
מל בעבר שהיתר,

נור של היופי כת
 ועתה מולדתה בגיה
 שחקנית־קול־ היא
ב יודעי־דבר נוע.

מ הסרטים תעשיית
תי ג׳ולי כי נבאים

 של כיתרה את רש
 כפצצת־ וזילש רחל
ה שנות של המין
סד.

. ר ט פ בבו נ
ב הונגריה, דפשט,

מח לאחר ,67 גיל
 הרב ממושכת, לה

 יהודי של הראשי
 מ*יא ד״ר הונגריה,

 בנו־ (יצחק) רה
ה בוגר שובסקי.

בבו לרבנים סמינר
 תואר רכש דפשט,

 לפילוסופיה, ד״ר
אג שימש 1928 ומשנת

ו ספרים כתב כרב.
 בסמינר לפילוסופיה מרצה והיה מאמרים
העמ החזית בהם מוסדות, וחבר לרבנים

 ומועצת הקומוניסטית השלום מועצת מית,
בודפשט. עיריית

ר ט פ ב מהתקף־לב, בוואשינגטון, ♦ נ
 אחד להקמת אחראי שהיה האיש ,73 גיל

 בניין בעולם, המפורסמים הענק מבנייני
 כמהנדס גרוכס. לזלי גנראל — הפנטאגון

תוכ את גם גרובם ניהל במיקצועו, צבאי
האטו הפצצה לפיתוח הסודית מנהאטן נית
האמריקאית. מית
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אמישראג? סוכני או מסניפי אחד אצל לראות
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