
תמרורים

אחרת סיגריה נר לפני בראש,הרחק הצוערת המובחרת הסיגריה דובק. תוצרת ־ ווגה

ה נ מ ת  טניס־ התאחדות לנשיא י נ
 אנואר מצריים נשיא באפריקה. שולחן

 ניכר חלק זה לספורט המקדיש סאדאת,
הפנוי. מזמנו

. ג ו ח  הזמר־ של 21ה־ יום־הולדתו נ
 הקאריירה את שהחל פיק צכיקה מלחין

 בפולין, בקונסרבטוריום שלו המוסיקאלית
לי את כאן והמשיך 1960ב־ לארץ עלה

 15 בגיל להופיע החל המוסיקאליים, מודיו
שיער. ככוכב ושימש בלהקות־קצב,
. ג ו ה  מפקד של 36ה־ יוס־הולדתו נ

 במחנה של הראשי והעורך צה״ל גלי
 דליה למשוררת נשוי שהיה לבני יצחק

 העברית האוניברסיטה בוגר רביקוביץ,
ושבמשך נח״ל במחנה של לשעבר ועורך

לבני

 צה״ל גלי כמפקד כהונתו שנות שלוש
 שלה השידור שעות את התחנה הכפילה

שעות. 12ל־ ביום שעות משש
. ג ו ח  ברי■ של 37ה־ יום־הולדתה נ

 הופעתה את עתה שסיימה בארדו ג׳יט
סצי לה יש בו המציתות, הקומי במערבון

 להסרטה האחרון ביום שצולמו עירום נות
 לפי הורחקו במקום המבקרים שכל אחרי

 באדישות כה עד שהתייחסה ב. ב. בקשת
שלה. עירום בצילומי לנוכחות

ה ד ל ו  פול לחיפושית־לשעבר . נ
 איסט־ לינדה ולרעייתו )29(מקארתני

 נוספת בת ללינדה שנייה. בת ),30( מן
קודמים. מנישואין

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  השחקנית . ל
תפ את המשחקת )29( ניקולם רוזמרי

 מחלקה הטלוויזיונית בסידרה אנבל קיד
).53( מולאלי פרדריק והסופר סודית,

ג ו ח  יו״ר של 70ה־ יום־הולדתו . נ
 בישראל, והמפיקים האמרגנים אירגון
 ב־ למד אוקראינה, יליד גילאון. ברוף

 פקיד היד, מיכרות, למהנדסי גבוה בית־ספר
 בית־חרו־ מנהל הסובייטי, במישטר גבוה
ב שומר היה ,1923ב־ לארץ עלה שת,

 האדמיניסטראטיבי המנהל ואחר מגדיאל
ה ממייסדי הארץ־ישראלית, האופרה של

 ומי בארץ הראשונה הסימפונית תזמורת
אמנים. הופעות אירגן 1929

ו א ש י ב בסודיות שנערך בטכס . נ
זו ובת בדינר יול הקרח הכוכב צרפת,

דח ז׳אקלין האחרונות בשנים גתו
ט. רואם ק

. ר ט פ  מראשי שהיה מי בירושלים, נ
 אליעזר הנהלתה, וחבר הקיימת הקרן

 בית־מדרש בוגר ירושלים, יליד ארגוב.
העב והאוניברסיטה הכרם בבית למורים

ה העולם מלחמת בתקופת שירת רית,
 ב־ צבאי כתב היה העברי, בגדוד שנייה
 לגולה ציון קול מקימי עם נמנה הארץ,

 אר־ מחלקת על אחראי האחרונות ובשנים
 של הראשית בלישכה וקנדה צות־הברית

הקיימת. הקרן
ר ט פ  זיגפריד רד״ ,73 בגיל . נ

שהצ ונשים, חירורג, כללי, רופא לנדאו,
 יומו עד והמשיך מעולה, כדיאגנוזיסט טיין

ה תל־אביב של כשמורת־טבע האחרון,
 שתי של סימלי במחיר חולים לקבל קטנה,
לביקור. לירות

. ר ט פ  ,94 בגיל בברית־המועצות, נ
יצירו את לאידיש שתירגם האידי הסופר
 וג׳ק סטיינבק ג׳ון טוויין, מרק של תיהם

ב שנולד ונדרובסקי דוד - לונדון
 אידיים בפירסומים והשתתף הלבנה רוסיה

וארגנטינה. ארה״ב בריטניה, ברוסיה,

12 1780 הזה העולם1


