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הגרלה חמישי יום בכל

תמרורים
ה נ ו  הצבאי בית־המשפט לנשיא ♦ מ

 רס״ן במקום וצפוו־סיני, ברצועת־עזה
 של המשפטי ליועץ שמונה פכטר אברהם
 איש ),31( גלין יורם עו״ד — האיזור

מי עם שהפך תל-אביב מחוז פרקליטות
במדינה. השופטים לצעיר נויו

ם י פ צ . מ ק ו נ י ת  ארבעה בעוד ל
ב כחודש לפני שנישאו אחרי חודשים,

הופקיו מרי

 ובעלה־אמר- הופקין מרי הזמרת חשאי,
ויסקונטי. טוני גנה

 הצ׳לן של 95ה־ יום־הולדתו ג. ו "~נ*ח
 שבספרד, קטלוניה יליד קאזלס. פכלו

 בספרד האזרחים מלחמת של בעיצומה גלה
 ישוב שלא ונשבע לצרפת מארצו 1936ב־

 פראנקו פרנסיסקו מצוי עוד כל לספרד
 בה ריקו, לפוארטו 1957ב־ עבר בשילטון,

היום. עד מתגורר הוא

. ש ר  אל־ משטרת מפקד לגימלאות, פ
 חאן- יליד ).62(שורכגי אל ,מילל עריש

 43 לפני במשטרה שירותו את שהחל יונס
 שוטר היה המנדט, במשטרת כשוטר שנים

 במשטרת פעמיים ושירת המצרית במשטרה
 מרץ עד ׳56 מאוקטובר לראשונה :ישראל

ממלחמת־ששת־הימים. שנייה ופעם ׳57
ה ע צ פ  בסרט הופעתה כדי תוך ♦ נ

ה השחקנית לגירושין, סיבה האיטלקי
 סנטה אוסטרית

ר,  שבאחת כרג
 היתה הסצינות

משול לזנק צריכה
אופ על ולרכב חן

 ושברה נפלה ניים,
הרגל. את

ם י ד מ ו ל ע
ש ר ג ת אח . ה

 חודשי שישה רי
כרים־ נישואין,

 אונאסים טינה
ה של בתו ),21(

 מיליונר מולטי
 היהודי ועורך־הדין אונאסיס, אריסטוטל

ובני בחשאי נישאה לו ),47( כולקר ג׳ו
 מיספר לפני שהפקיד אביה, לרצון גוד

שיו בתו שם על דולר מיליון 20 שנים
 חוקי לפי .21 לגיל כשתגיע אליה עברו

 בשווה. שווה הזוג רכוש מתחלק קליפורניה
 על שלחץ האב אונאסים הסכים לא לכך
.21 לגיל הגיעה לפני להתגרש בתו

ה ר ט פ  ביילינסון, בבית־החולים . נ
 לפירט, יהודית השחקנית ,57 בגיל

 לביוש, זלבן הקאמרי שחקן של רעייתו
ובקאמרי. באהל ששיחקה

ר ט פ ה בבית לקבורה והובא . נ
 מאיר ראשון־לציון, של הישן קברות

 מאיר כסבא עצמו את ששיחק הירשפלד,
 סבא שבת. לילות של הטלוויזיה בסידרת

 בעל איכר ובחייו, המסך על היה מאיר
ב 16 דור פטריארכלית, דמות שורשים,

מ דינוזאור הערבים, בחיי מעורה ארץ,
 וסמכותי מרעים קול בעל הברון, תקופת
מתול לילה אלף סיפורי של חבוי ואוצר

 הישיבה מנהג את בארץ. היישוב דות
 הביא שבת בלילות בצוותא המשפחתית

 מסך שעל אלא אביו, מבית מאיר סבא
 בנותיו כבניו, שחקנים הופיעו הטלוויזיה

 משפחתו זו היתד. בחיים ואילו ונכדיו
השו חתנו את השאר בין הכוללת העניפה

 צבי התוכנית במאי הודורוב. יעקב ער
 סבא של בשר שאר שהוא גרא (ציצי)
ש אנשים הופיעו ללוויה כי סיפר מאיר,
 מסך על מהופעותיו ורק אך אותו הכירו

ההפקה. צוות אנשי וכל הטלוויזיה

1792 הזה העולם30


