
תמרורים
ג ו ח  הסרט של ההסרטה בימת על • נ

 השחקן של 70ה־ יום־הולדתו קזבלן,
 סיים רוסיה, יליד מימן. יעקב הוותיק

 עלה התיאטרון, לאמנות בית־ספר שם
 תיאטרון ממייסדי היה ,1925ב־ לארץ

והמטאטא. הקומקום
ה נ ו  של הכדורגל נבחרת למנהל * מ

 אלכסנדר של במקומו ברית־המועצות,
 ה־ בשנה התפקיד את שמילא פונומארב

 של העלובים הישגיה בגלל והודח אחרונה
ני הבינלאומית, בזירה הנבחרת בג  גו* יי

 קבוצת כמאמן כה עד ששימש ריאנסקי
מלנינגרד. זניט

ס נ ק  במאי בפריז, בבית־מישפט * נ
 היצ׳קוק אלפרד. האמריקאי הקולנוע
פרנ אלף 150 של סכום לשלם שחוייב

פיירה־ דה צ׳רלס הצרפתי למחזאי קים

היצ׳קוק אלפרד
ב״פרנזי״ כפול שימוש

 פרנזי בשם שימוש על כפיצוי דיפואה,
הזכו היו לפיירה־דיפואה האחרון. לסירטו

 1938ב־ והפיק שכתב אחרי השם, על יות
פרמי. בשם מחזה

ה ש ו הדוג הדוגמנות, ממסלול * פ
 זי■ הוותיקה מנית

 שהי- שמרת, וה
ו מלכת־יופי תה

 גרושה היא עתה
 עובדת לילד, ואם

כ אופנה במיפעל
המכי על אחראית

רות.
רש מתפ • פו

התי כמנהל קידו
ה הלאומי אטרון
 לו* לורד אנגלי,

 אוליכייה, רנם
התפ את שמילא

.1962נד קיד
בחי רמב״ם בבית־החולים * ר ט פ נ
 הארצית המיפקדה חבר ,67 בגיל פה,
 מישרד־הביטחון, וממייסדי ההגנה של

קי מייסדי בין שהיה יזרעאלי, יוסף
 לארץ עלה רוסיה, יליד אפיקים. בוץ
 הראשונים המזכירים אחד היה ,1924ב־
 חבר והקיבוצים, הקבוצות איחוד של

מפא״י. מרכז וחבר הציוני הוועד־הפועל
ר ט פ  ג׳א- בבלו־הארבור, בביתו * נ

 נואל סר מהתקף־לב, ,73 בגיל מייקר״
שהוג הבריטי התיאטרון מגדולי קוארד,

ב הבדרנים גדולי משלושת כ״אחד דר
בבריטנ נולד האחרונות.״ השנים מאת

 שיחק, בג׳אמייקה, שנים 20כ־ חי יה,
וב במחזות תכופות והופיע הלחין ביים,

ובבריטניה. בארצות־הברית סרטים
ר ט פ  שבזרועו־ האיש ,76 בגיל * נ

 לנדם־ הלל טרומפלדור, יוסף נפטר תיו
 .1921ב־ תל־חי מגיני מאחרוני שהיה מן,
 שירת ,1908ב־ לארץ עלה רוסיה, יליד

 המדינה ■קום לאחר הטורקי. בצבא כקצין
 האי־ המועצה של הראשון היו״ר היה

 ממייסדי היה אחר העליון, הגליל זורית
שלה. הראשון המועצה וראש חצור העיירה

♦ ר ט פ  בתל־ אסותא בבית־החולים נ
 המרכז של הכבוד יו״ר ,80 בגיל אביב,

 אריה המזרחי, והפועל מזרחי של העולמי
 נסע ווהלין, במחוז נולד גלמן. לייב

 נשיא סגן והיה לארצות־הברית 1912ב־
 בארה״ב. המזרחי נשיא ואחר המזרחי
 כ־ וכיהן לארץ עלה 50ה־ שנות בתחילת

 והפועל המזרחי של העולמי המרכז יו״ר
 כבוד יו״ר היה ואחר 1964 עד המזרחי

 בהצופה בקביעות כתב העולמי. המרכז של
תורניים. ספרים שמונה וחיבר

שמרת


