
תמרורים
ק נ ע ו  של התרבות נספח על־ידי . ה

 מרקו פרופסור בישראל, איטליה שגרירות
 קלר הלן בבית שנערך בטקס מיילה׳

 של ביותר הגבוה הכבוד עיטור בתל־אביב,
ב שמושבו החרשים של העולמי האירגון

 הרצפדד אכרהם היישוב לוותיק רומא,
 החר־ למען הציבורי הוועד כיו״ר המכהן

בישראל. שים־אילמים

ם י פ צ ק מ ו נ י ת  הזמרת־שח־ . ל
את עתה המגלמת גרוטם, אתי קנית

גרוטם אתי
ראשי תפקיד

 סלומוניקו בסרט הראשי הנשי התפקיד
 של במה מנהל שהוא שמר דן ובעלה
תיאטרון. הצגות

ו ד ל ו  תל־השונזר, בבית־החולים . נ
 חכמי ליאורה הריקוד ומורת לרקדנית
 הרחובותית הפרדסנים משפחת בן ולבעלה

תאומים. צירלין, דני

♦ ו א יש  סטפן הנודע הבלגי הפסנתרן נ
 כוכי אן־־מרי ומזכירתו )76( אשכנזי

).36( וואלד

השע ספינת סיפון גבי על . ו א ש י נ
 שחקן שלהם, שועים

 רוכרט הקולנוע
והשח )42( וגנר
 ווד נאטלי קנית

ניש השניים ).33(
,1958ב־ כבר או

אר כעבור התגרשו
 ועתה שנים בע

שוב. נישאו
ל . ה נ מ ת ה

חברתאויקור, מנהל
ומי־ לקירור חברה

ה־ ברכב, זוג-אוויר
יח ואיש פירסומאי

 שמעון הציבור סי
 עצמאית פעילות שנות 10 אחרי בר־כהן,
הביטוח. חברות של במיוחד בפירסום,

ה ר ח ב  של המקרוני כמלכת ♦ נ
 לד סופיה הקולנוע שחקנית השנה,

 המקרוני יצרני איגוד על-ידי רן,
 חינם באספקה גם זכתה סופיה אמריקה. של
 ותמונתה שלמה, שנה למשך מקרוני של

 ה־ במוזיאון תוצב מקרוני אוכלת כשהיא
איטליה. בפונטבאסיו, מקרוני

. ר ט פ  (״מיקי״) מיכאל 34 בגיל נ
 —אייכמן פרשת גיבור של בנו בראנד,

ה בבחירות שהקים בראנה יואל קסטנר
 את שקיבלה דימונה למען רשימה אחרונות

 למען זין ״תן היתה ושסיסמתה ז׳ האות
 — הזה העולם לתנועת הצטרף דימונה״,

 המרכז, כיו״ר קצר זמן בה וכיהן חדש כוח
הגרמניה. אשתו את אחריו השאיר

. ר ט פ  בגיל מהתקף־לב, בתל־אביב, נ
 של הפועל הוועד של הראשי האקטואר ,66

 וערך שתיכנן כננסון משה ההסתדרות
החי את לגימלאות כשנה לפני צאתו עד

 הפנסיה קרנות לכל האקטואריים שובים
ההסתדרותיות.

כר־כהן

ר ט פ המע גרמניה בדיסלדורף, . נ
התע פליק, פרידריק ,85 בגיל רבית,

מ שיחרורו ושאחרי בהיטלר, שתמך שיין
ביו העשיר לאיש הפך 1950 בשנת הכלא

 באימפריה שליטתו בזכות בגרמניה, תר
 המכוניות מפעלי ובכללה ענפה, תעשייתית

בנץ.—דיימלר של


