
תמרורים
ו א ש י  באירלנד, קטנה בכנסיה • נ

 ברנדט הצעירה הבריטי, הפרלמנט חברת
זכו למען כלוחמת שהתפרסמה דבלין,

 שר־ה־ את 1969ב־ שחיכתה האזרח, יות
״רו אותו וכינתה מולדינג רגנאלד פנים

 מקאדסקי מיכאל והמורה צבוע״, צח
 האיר־ עם ההדוקים בקשריו הידוע ),24(

 הנישואים הם אלה אירלנד. לשיחרור גון
 נולדה ולברנדט הזוג, בני של הראשונים

ה סירובה שעל־פי בת, כשנתיים לפני
 שם על קרוייה אינה האם, של מוחלט
 לפני בקיץ החל השניים בין הרומן אביה.
 המאבק במיסגרת נפגשו הם כאשר שנה,
המשותף. לשוק בריטניה צירוף נגד

ו א ש י שב בנוכחות בקליפורניה, • נ
 דין הזמר־שחקו החתן, של ילדיו עת

 ).25( הון קתי והדוגמנית )55( מרטין
מרטין. של השלישיים נישואיו הם אלה

ה ת נ ו  התסריטים קורא לתפקיד • מ
 הטלוויזיה, של הדראמה למחלקת הנשלחים

תפ את שסיים לוי תום ד״ר של במקומו
 של אשתו שהיתר, ביקל, עפרה קידו,

ש ובמאית מפיקה ביקל, תיאודור השחקן
 שנים 10 שהתה

ו בארצות־הברית
 שלושה לפני חזרה

לארץ. חודשים
ם י פ צ ל מ

ק ו נ י הסופ • ת
 (מעבר דבורה רת

ר לכביש) מ ובע עו
מ אחד שהוא לה

ה תיאטרון מנהלי
עו שמואל בימה
 הזוג לבני מר.
בת :ילדים שני

 בגיל ובן 16 בגיל
1 1.

עומר

ע ב ת ש צעירים ארבעה על־ידי • נ
 אלי הרוק זמר על־ידו, הוכו כי טוענים

 ממנו דורשים הצעירים פרסלי. כיס
דולר. מיליון ארבעה

ז שפ או

הולצברג

 שי- על־שם בבית־ד,חולים
ל בתל־השומר, בא

באוטו שנפל אחר
 יחד סייר עת בוס
נכי־ של קבוצה עם

ה בביקעת צר,״ל
 שתי ושבר ירדן

הפצו אבי צלעות,
 הול- שמחה עים

צברג.
ר ט פ  מ- . נ
בפירנ התקף־לב,

פרו ,49 בגיל צה,
לי־ מנפרדו פסור

מ שהיה ברנומה
 המרכזיים הפעילים

 למשפחה נולד באיטליה. ישראל למען
ל פרופסור היה ,1953ב־ התגייר נוצרית,

באוני הקלאסית התקופה של היסטוריה
 של בהיסטוריה והתמחה פירנצה ברסיטת

 כיבוש של ובהשלכות הרומית האימפריה
יהודה.

. ר ט פ  מנהל ,59 בגיל מהתקף־לב, נ
פרי בן־ציון בכפר־סבא, היולדות בית
כם.

ר ט פ  חוקר ,74 בגיל בירושלים, * נ
 יליד אטיאש. משה הספרדית הרומנסה
 בימי הלאומי הוועד מזכיר היה סלוניקי,

החי מחלקת של הראשון והמנהל המנדט
ירושלים. עיריית של והתרבות נוך

ר ט פ  והעיתונאי הסופר בלונדון- • נ
ה של בנו ליכטהיים, ;׳ודג׳ היהודי
ליכטהיים. ריצ׳ארד הנודע הציוני מנהיג

. ר ט פ אלי ,80 בגיל בירושלים, נ
 הפיר־ מחלוצי שהיה שאר־ישוב, עזר
עו החל ,1909ב־ לארץ עלה בארץ. סומת

 מיסודם היום דואר בעיתון בפירסום סק
 בן־אבי, ואיתמר בן־יהודה אליעזר של

בירושלים. פירסום מישרד פתח אחר

. ר ט פ  עורך־ה- ,85 בגיל בלונדון, נ
ה בזמנו שהיה שטיין, ליאו־נרד דין

 הציונית ההסתדרות של המישפטי יועץ
 וייצמן, חיים של מעוזריו ואחד העולמית

בלפור. הצהרת על ספר חיבר
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