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. ג ו ח  עורכת של 28ה־ יום־הולדתה נ
 כתיה צה״ל, בגלי לחיילים בידור תוכניות
ילידת במיקצועה, מורח שחיא שושני,

שושני
סמי בוגרת בגולני, כחיילת שירתח הארץ,

 ישראל בקול רדיו קורס שעברה למורות נר
צה״ל. לגלי עברה ואחר

ו א ש י  לאס־ווגאס, בעיר״ההימורים ♦ נ
בסו עורך־דין של במשרדו שנערך בטקס
 אונאסים כריסטיאנה מוחלטת, דיות

 וזנ׳וזף היווני המיליארדר של בתו ),20(
 או־ של בתו היא כריסטיאנה ).47( בולקר

 ליבא־ טינה עם הראשונים מנישואיו נאסים
.1960ב־ התגרש ממנה נום,

ו א ש י  הראשית הזמרת בהוליווד, ♦ נ
 (״מאמא״) ל,אס והאבות האמהות להקת של

 הבאוורי והברון ק״ג) 140 ,27( אליוט
).27(וידנמן פון דונלד

ו א ש י המו במשרדי אזרחי בטקס ♦ נ
 של העירונית עצה

ה השחקן צ׳לסי,
ביש ששהה בריטי

ב לשחק כדי ראל
ירו ירושלים סרט

 ניקול — שלים
04( ויליאמסון

שנה, מזה וידידתו
האמרי השחקנית

טאוג■ ג׳יל קאית
).26( שנד

ה ר ת כ ו . ה
 של קהל בנוכחות

 בנווה איש, 3000
הנודיס של הקייט

 העולמית עירום למים קנדה, בפרילטון, טים
 בלונדית ),25( האס רוזמרי ,1971 לשנת

 לבוש: חלקי בשני לבושה שהופיעה חטובה
נשו רוזמרי, זהב. וצמיד לבנות נעליים

מת 17 על גברה כפקידה, העובדת אה׳
 כי הטקס, אחרי הודיעה אחרות, חרות
 דקות, חמש לאחר לגמרי. נינוחה ״אני
 נוסף דבר שום עוד אין בעייה. כל אין

לראות.״ שאפשר
. ה נ ו  ארצות־הברית נשיא על־ידי מ

 לאנרגיה הוועדה לראש ניכסון, ריצ׳ארד
 רודני ׳יימס ג פרופסור בארה״ב, אטומית

לכל פרופסור שהיה ),42( שלאזינגר
 ווירג׳יניה הארווארד באוניברסיטאות כלי׳

כמנהל שימש ואחר

ויליאמסון

 האסטרא־ המחקרים
המו בצוות טגיים

 חברת של חות
 לשכת ויועץ ראנד

ממ של התקציבים
לעניי ארה״ב שלת

 אטומית. אנרגיה ני
 אב הוא שלאזינגר

ילדים. לשמונה

שלאזינגר
. ר ט פ  בבית- נ

 הלבנון ארזי החולים
 מהתקף- בהוליווד,

 שחה עת שבועות, שישה לפני לקה בו לב
 היה ומאז שלו הפרטית השחייה בבריכת
 הפלין ואן האופי שחקן הכרה, מחוסר

 לפני שלו הבימתית הקאריירה את שהתחיל
 היה השתתף בו האחרון ושהסרט שנה 40

התעופה. נמל
. ר ט פ  הנשים רופא ,89 בגיל בחיפה, נ

 גם שהיה הצפון, ובאיזור בחיפה הראשון
 ד״ר בין־לאומי, מוניטין בעל מקרא חוקר

 1909ב־ לארץ שעלה אורסך, אליהו
הרא היהודי בית־החולים את בחיפה וייסד

 היה יולדות. מחלקת גם בו שהיה שון
 עם ופרש חדשה עליה המפלגה ממייסדי

פוליטית. מפעילות המדינה קום

1770 הזה העולם12


