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ו א ש י  נמאלי) (אני פטי הכוכבת ♦ נ
 אחרי טל, מיכאל היהודי והצעיר דיוק

 בר־ בחגיגת שבועות מספר לפני שהכירו
 פאטי, של מידידותיה אחת בבית מצווה
 כי פאטי הודיעה הנישואין לאחר שבוע

 לדת לעבור בדעתה יש וכי בהריון היא
היהודית.

ה א ש י  מאורסת שהיתה אחרי ♦ נ
לפרנק אחת פעם ביניהן פעמים, שלוש

ג׳יימס ואדי פראוז ג׳ולייט
 אדי עם )32( פראוז ג׳ולייט סינטרה,
 הם אלו כוריאוגרף, ,26ה־ בן ג׳יימס
השניים. נישואיו

ר ח ב  לראש הפיכת־חצר, אחרי ♦ נ
העצמ הרשימה מטעם אור־עקיבא, מועצת

ם1 אית׳ ח . מנ י נ ו  הדחתו לבחירה קדמה צי
 המערך מטעם — הקודם המועצה ראש של
 של השלישית בחירתו זוהי סנדר. צבי —

 לכן שקודם אחרי המועצה, לראשות ציוני
 בפברואר, והתפטר דצמבר בחודש נבחר
באפריל. והתפטר במרס שוב נבחר

ו ד ר פ  שנות 12 אחרי זמנית, ♦ נ
 מק* סטיב השחקן ילדים, ושני נישואין

;ייל. ורעייתו ודין
ה ס נ ק  לונדוני, בבית־משפט ♦ נ

 להבריח שניסתה על דולאר, 1200 לתשלום
לש בלי לבריטניה

 מעיל מכם, לם
 2000 שערכו פרווה
 הזמרת — דולאר

אד הבריטית רי  מ
ל, פו ט  שהיתר, פיי

חבר שנים במשך
 ג׳אגר מיק של תו

 למשפחה בת ושהיא
 היא אמה — עשירה

מ אריסו הברונית
 אגב, אוסטרליה.

ב התארסה מריאן
 עם שעבר שבוע
 רוסמור לבית הלורד

 הכירה אותו )39(
ה כחודשיים. לפני

 אירלנד בן לורד,
וב בצילום העוסק
הו עתיקות, מסחר

 ״בכוונתו כי דיע
 מריאן את לשאת
 את שתקבל ברגע
 ג׳והן מבעלה הגט

דאנבר.״

ר ט פ  מ׳ ,63 בגיל בירושלים, ♦ נ
הפי במשרד החשמל ענייני מנהל שהיה

 יליד רקובר. מרדכי אברהם — תוח
 בטכניון חשמל כמהנדס הוסמך וארשה,

 עבד ,1932ב־ לארץ עלה וארשה, של
 המנדט של הציבוריות העבודות במחלקת

הממשלתי. במנגנון שידת המדינה קום ומאז

ר ט פ  מהת־ ,66 בגיל בתל־אביב, ♦ נ
 קרן של הבכירים מהעובדים אחד קף־לב,
 גם שהיד, קלארמן, אלתר — היסוד

 וממנהלי בפולין הרדיקליים הציונים מראשי
שם. הקרן־הקיימת של הארצית הלשכה

ר ט פ ה הרב ד,4 בגיל בחיפה, ♦ נ
 יליד קניאל. יהושע חיפה, של ראשי

 בישיבת למד ,1916ב־ לארץ עלה גרודנה,
 הרב של תלמידו והיה בירושלים חיים עץ

 בחיפה הרבנות לחבר נתמנה 1922ב־ קוק.
בחיפה. ראשי כרב כיהן המדינה ומד,קמת

. ל ש כ ממנ אלדוראטי, ג׳וליו נ
 להרכיב באיטליה, הנוצרים־דמוקרטיים היגי

 הנשיא, מגעים. של שבועיים אחרי ממשלה
 אחר מועמד עתה מחפש סאראגאט, ג׳וזפה

לתפקיד.
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