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תמרורים
ה ד ל ו  נא" לשחקנית בהוליבוד, ♦ נ

בת גרגסון, ריצ׳ארד ולבעלה ווד טלי
בע הוא גרגסון ק״:. 3.5 במישקל בכורה

 מנישואיה .32ה־ בת נאטלי של השני לה
ילדים. לה נולדו לא ואגנר, לרובוט

♦ ד ל ו ישר אוף טייס כתב לעיתונאי נ
 הוליבוד הדו־שבועון של לשעבר והעורך אל

 מורה שהיא צביה, ולאשתו נתן יונה
שי. ראשון: בן במיקצועה,
ה נ ו עיתו לענייני עוזר לתפקיד ♦ מ

דובר שהיד■ מי ראש־הממשלה, במשרד נות

יורמן
ב בכיר כתב כן ולפני ההסברה שירותי
— רפ״י ודובר דבר כתב הביטחון, מערכת
יורמן. פנחס

ה נ ו  המדינה, לפרקליט למשנה ♦ מ
 סיים ירושלים, יליד ).41( בלטמן יונה

האוניברסי של למשפטים בפקולטה לימודיו
רש וקיבל 1956ו.־ בירושלים העיברית טה
רא סגן היה 1966מ־ .1957ב־ עורך־דין יון

המדינה. לפרקליט שון

. ו א ש י  ליטץ חינוכן האנגלי הזמר נ
 שהיתה מי ),23( לורנס לינדה עם ),26(

האב להקת חבר ג׳ונס, בריאן של ידידתו
 ללינדה שנה. לפני שמת המתגלגלות, נים
ג׳ונס. עם ידידותה מתקופת חמש בגיל בן

ם י ש ר ג ת ני שנות 25 לאחר ♦ מ
 אייכם כדל הזמר־שהקן אחד, ובן שואין

ה־ בסידרת הראשי בתפקיד המופיע ),61(
ה (העורך־דין חת ללא העשויים טלוזיזיה

ב בן לזוג .54ה־ בת הלן ואשתו קשיש)
.21 גיל

ה פ צ י מ ו נ י ת ה הזמרת ♦ ל
 שנתיים מזה הנשואה שאו, סנדי אנגלית

האו למתכנן וחצי
כנקם. ג׳ף פנה

ה את אישרה סנדי
ההריון על שמועה
כל־כך ״אני ואמרה:

 לראות שקשר, רזה
אנ יש מצבי. את

 אינם שאפילו שים
ה בכרסי מרגישים
,תופחת!

ר ט פ  מ- ♦ נ
,46 בגיל התקף־לב,

פי- באיסוף עסק עת
ליד בשדה טריות

רב־המרג־ ,מוסקבה
גור״ הסובייטי לים

 הוא האמיתי שמו אשר לונסדייל, דון
 ואשר מולודי, טרופימוביץ׳ קונון קולונל

 25ל־ ונידון 1961ב־ הבריטים על־ידי נעצר
 ומייגע, ארוך משפט בתום מאסר, שנות

 סובייטי מרגל של מסעירה פרשה שחשף
 להתט־ עד התפקידים בכולם שטיפס שתול,

ב הסובייטים הריגול שירותי כראש נותר
 שוחרר שנים וחצי שלוש כעבור בריטניה.
 איש־העסקים של שיחרורו תמורת לונסדייל,

ל במוסקבה שנידון יוין, גרנוזיל הבריטי
ריגול. באשמת מאסר שנות שמונה

ר ט פ ממו מחלה אחרי בפולין, ♦ נ
פו של שר־החוץ שהיה מי ,61 בגיל שכת

 ראפאצקי אדם ,1968 עד 1956מ- לין
 ראפאצקי תוכנית בזכות בעיקר ושהתפרסם

גר מחימוש מפורז איזור ליצירת שקראה
המרכזית. באירופה עיני

♦ ר ט פ  הסופר ,73 בגיל מהתקף־לב, נ
 על־ שהתפרסם (הפרש), קליין יעקכ

ש הארי, מפני איש ינום כי הרומן ידי
 מלח־ על והמבוסס שנים עשר לפני פורסם

 כ־ הסופר שירת בה מת־העולם־הראשונה,
במלח נפל שבנו־יחידו קליין, קצין־פרשים.

מרומניה. 1946ב־ ארצה עלה השיחרור, מת

1729 הזה העולם10


