
תמרורים
ה ד ל ו ו אלון מרים לשדרנית . נ

 בעברית התוכניות מנהל שהוא לבעלה
 בת. שמעוני, (״צחי״) יצחק בטלוויזיה

ו הראשונה מאשתו בנים שני יש לצחי
הנוכחית. מאשתו בנים שלושה

♦ ד ל ו  הליברלית, זזמיפלגה לדובר נ
 ילידי 11מ־ אחד שהוא שפירא, עמיקם

 מדינת־ישראל של הראשון יום־העצמאות
 חינם לימודים במילגת אותו שזיכה דבר

עי מטעם האוניברסיטה לסיום ועד מהגנון
התי לימודיו בגמר ושקיבל תל־אביב ריית

ב הצטיינותו עבור שילה פרס את כוניים
 שהיא אסתר ולאשתו ההיסטוריה, לימודי

 תל- באוניברסיטת לסוציולוגיה סטודנטית
מיכאל. בכור: בן אביב,

ר ח ב  הבריטי, בפרלמנט כחבר ♦ נ
 זיג- ד״ר של נכדו ),40( פרויד קלמנט

 ובעל שחקדקומי עיתונאי, פרויד. מונד
הלי המיפלגה חבר מזון, לאספקת חברה

בבריטניה. ברלית
ו א ש י  הפרסביטריאנית בכנסייה ♦ נ

 תל־אביב מכבי כדורגלן פרנציסקו, בסאן
ב לשחק שעבר עוזרי עזרא לשעבר
 ׳ואן ו: בארצות־הברית, יהודית קבוצה
אדוארדם. אווט

ם י ל ה נ ן מ מ ו הברי השחקן ♦ ר
 השוודית והדוגמנית־ סלרם פיטר טי

 סלרס ).23( ווטשמייסטד כריסטינה
 בריט השוודית לשחקנית בזמנו נשוי היה

קווא־ מירנדה את לאשה נשא אחר אקלונד,

ווטשמייסטר כריסטינה
האוסקר זוכת עס מהיר רומן

 לאחרונה ניהל לורד, של בתו שהיא רי
מינלי. ליזד, האוסקר זוכת עם מהיר רומן

♦ ר ט פ  בגיל במדריד, בבית־חולים נ
 אגרי הגרון, מסרטן שסבל לאחר ,65

 לאחר הפרפר בכינוי שהתפרסם שארייה
 13 תיאר בו אוטוביוגרפי רב־מכר שפירסם

 שנמצא לאחר השדים באי מאסר שנות
 מבית־הסוהר להימלט הצליח ברצח, אשם

 כל טען שנכשלו, בריחה נסיונות 10 לאחר
מפשע. חף שהוא ימיו

♦ ר ט פ  יו״ר ,68 בגיל בתל-אביב, נ
הח תנועת של העליונה הביקורת ועדת
 של הראשי המטה חבר שהיה ומי רות

 שרצר, אכא הלאומי הצבאי האירגון
 היה שם בוינה התחנך בגליציה, שנולד
 היה ,1935ב־ לארץ עלה בבית״ר, פעיל

 הארצי במטה הידיעות שרות על ממונה
אצ״ל. של

♦ ר ט פ  בתל־ איכידוב בבית־החולים נ
 ישעיהו עורך־הדין ,80 בגיל אביב,

 ברומניה, מאסירי־ציון שהיה תומרקין
 ברוסיה, נולד שנה. 17 לפני לארץ עלה

 בתי־ הראשונה העולם מילחמת לאחר הקים
מל אחרי שימש בבסרביה, תיכוניים ספר
 של המישפטי כיועץ השנייה העולם חמת

 ה־ בימי נידון ברומניה, ישראל שגרירות
 שנות וחצי לארבע הסטליניסטי מישטר
 עלותו ועם הציונית פעילותו בגלל מאסר
 במשרד- המישפטי כיועץ שימש לארץ
הסעד.

ר ט פ  מהתקף־לב, במיזרח־ברלין, ♦ נ
 המזרח־גרמנית המדינה ראש ,80 בגיל
 מהשילטון שפרש אולבריכט, ר וולט

המדי ראש ונשאר שנתיים לפני המעשי
 מלייפציג, חייט של בנו ייצוגי, במעמד נה

מזרח־גרמניה. את שעיצב האיש היה
ר ט פ  ראש ,83 בגיל בירושלים, ♦ נ

 הלוי, יצחק שלום הרב תימן רבני
 במשך שימש שנה, 50 לפני לארץ שעלה

 רבני לשיפוט בית־הדין כחבר שנה 40
 מועצת חבר שנה 18 במשך והיה בתל-אביב

לישראל. הראשית הרבנות
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