
תמרורים
ו א ש י  מי' בלונדון, אזרחי בטכס ♦ נ

 אליזבט השחקנית של בנה ויילדינג, כאל
 לשחקנית ויילדינג, מיכאל והשחקן טיילור
 אליזבט כמובן נכחו בטכס קלמר. דאם

ברטון. ריצ׳רד ובעלה ■טיילור

ו א ש י  בטכס אזרחיים, בנישואין ♦ נ
 ל,תרץ השחקנית בבלגיה, בסודיות שנערך
 דורלי. נ׳והני האיטלקי והזמר ספאק

 פביציו לאיטלקי בעבר נשואה היתד, קתרין
אלו. מנישואין בת לה ויש קפוצי

 הסוכנות, גזבר לתפקיד מחדש * ר ח ב נ
 לי״ (לייב, אריה גח״ל מטעם השר־לשעבר

 שם הלבנה, רוסיה יליד ).57( דולצין און)
 היד, בו תיכון ובבית־ספר בחדר למד גם

המפלגה במסגרת המאורגן הנוער מפעילי

דולצין
למכסי ונסע רוסיה את עזב הקומוניסטית.

 באוניברסיטה, לימודיו את שם והמשיך קו
ה ליו״ר נבחר 25 ובגיל קנאי לציוני הפך

 מספר כעיור במכסיקו. הציונית הסתדרות
 לייצור בית־חרושת במכסיקו פתח שזים

 בספרדית. יהודי עיתון וערך צינודות־ברזל
 הפועל לוועד נבחר הכ״ג הציוני בקונגרס

ה הנהלת לחבר הכ״ד ובקונגרס הציוני
 המחלקה ולראש בירושלים היהודית סוכנות

 — הסוכנות גיזבר היה אחר שלה. הכללית
שוב. חזר אליו תפקיד

ר ח ב  באנגליה, פועלי־ציון ליו״ר * נ
 ד״ר הלייבור מטעם הבריטי הפרלמנט חבר

 וחבר סקוטלנד גלזגו, יליד מילר, מורים
 תפקידיו שאר בין ששימש 1964מ־ הפרלמנט

הלייבור. בממשלת הפיתוח כסגן־שר גם
ש ר  48 לאחר התיאטרון מבימת * פ

 הבריטי השחקן ,63 בגיל משחק, שנות
 אוליכייה לורנס
הקאר־ את שהתחיל

 15 בגיל שלו יירה
 של הסוררת באילוף

 של בהצגה שקספיר,
 היה אחר בית־הספר.

במה, למנהל עוזר
ל בא כניצב, שיחק
בהצ והופיע לונדון

 נסע שנכשלו, גות!
 והשתתף להוליבוד
פ 1936ב־ בסרטים.

 ליי ויויאן את גש
 שנים ארבע וכעבור
ה במלחמת נישאו.

 הבריטי. בחיל־האוויר שירת השנייה עולם
ה את נשא ליי, מויויאן שהתגרש לאחר

 והוסר נותח 1967ב־ פלורייט. ג׳ואן שחקנית
 ב־ לקה חודשיים ולפני סרטני גידול מגופו

 לחדול הרופאים לו הורו ואז דלקה־ריאות
 רק פורש הוא כי הודיע אוליבייה ממשחק.

אחת. לשנה

אוליכייה

★
ס ק ■3313 5 נ ב ו ו

★ ★ ★ ★ ★

ר ט פ  של אביה ,70 בגיל בחיפה, ♦ נ
 שניידר, דוד — קשת סילבי העיתונאית

הש כבעל־הון, 1935ב־ מצרפת לארץ שעלה
 בחיפה התגורר אותו, והפסיד כספו את קיע

 בשלבי שהיתר, נהריה של בפיתוחה ועזר
 פי־ זכוכית לייצור המיפעל וכשהוקם בנייה
הראשונים. מעובדיו אחד היה ניצית,

ר ט פ  איש ,80 בגיל בתל־אביב. ♦ נ
 פולין, יליד הדפז. נטע השנייה העלייה

 1910ב־ בחקלאות. ועבר 1308ב־ לארץ עלה
ה החברה ממייסדי והיה לפתדדתקווה עבר

 אח־ מפלגת ביסוד השתתף אחווה. קבלנית
 ו־ הנבחרים אסיפת ציר והיה דות־העבודה

הראשונה. בכנסת ח״כ
ר ט פ  הכומר ,93 בגיל בגרמניה, ♦ נ

 בתקופת שסייע מס דמן ה ד״ר הגרמני
הו סצוואתו יהודיים. ילדים להצלת הנאצים

 תוקדש לאזכרתו הפרחים תמורת כי מם רה
בישראל. ילדים כפר למען

1728 הזה העולם


