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ע ב ת  אנגל־ האנגלי הזמר לדין • נ
 הדוגמנית על־ידי הומפרדיגק בלט

 הונד כי הטוענת ),26( וינסנט דיאנה
 הומ־ .4ה־ בת בתה אבי הוא פרדינק
 של מזונותיה את לשלם נתבע פרדינק
שנים. 18 לה מלאות עד הילדה

ה ע ב ת  _על־ מדינת־ישראל, לדין . נ
 שהגישה לישגסקי, בתיה הפסלת ידי

 מיליון רבע של סך על תביעת־פיצויים
 ישראל הכנסת יז״ר כי בטענה ל״י,

ה התחייבה לפיו הסכם, הפר ישעיהו
 לזכר תבליט הכנסת עבור להכין פסלת
 לא עדיין המדינה ישראל. מערכות חללי

כתב־הגנה• הגישה

ה ש ר ג ת ני שנות 11 אחרי • ה
 השלישי, מבעלה ילדים ושלושה שואין

 השחקנית אשר, מילטון וויליאם
 את ביים אשר מונטגומרי. אליזכת

 ש־ המכשפה, בסידרת־הטלוויזיה אליזבת
 הרצה תקופת אחרי הסתיימה הסרטתה

ארוכה.

ו ד ר פ  דשואים שנות 10 אחרי • נ
ובע האניקט גייל הבריטית השחקנית

 זהו האמינגס. דוויד שחקן הבמאי לה
 נישאו. מאז הזוג בני בין הרביעי הפירוד

 גייל סופי. הוא הפירוד שהפעם נראה
 בסרט הראשי בתפקיד משחקת האניקט

 ואילו המתפתלות המדרגות התקציב גדל
 מבלה הפרוד, יוזם שהוא הבמאי, בעלה

בלונדון, חופשה

. ר ח ב ב לפירסום האיגוד כיו״ר נ
 שהתקיימה כללית באסיפה החמישית פעם

 תל- יליד ),45( פלד חיים בתל־אביב,
בהתכת אקדמאיים לימודים סיים אביב,
 רס״ן באנגליה, אוניברסיטאות עם בויות
 חמש־ לפני לפירסום מישרד הקים מיל.

בנים. לשני אב שנה עשרה

. ר ט פ  בביתו נ
ה ממושכת, מחלה

 והדיפלומט אמן
 ),65( ארוך אריה

 ישראל פרס בעל
רוס יליד לאמנות.

ב ארצה עלה יה,
 את סיים ,1924 שנת

 ב* הרצליה גימנסיה
 ולאחר־מכן ת״א,
ל בבית־הספר למד

ב בצלאל אמנות
 ב־ שירת ירושלים.

 של שירות־החוץ
כמז מדינת־ישראל

בשגרי־ ראשון כיר

לאחר שבירושלים,

ארוך־ אריה
 היה ולאחר־מכן במוסקבה, ישראל רות

סקנדינביה. ובארצות בברזיל שגריר

. ר ט פ גזית ישראל מהתקף־לב, נ
ומפעי מישמר־הנגב קיבוץ ממייסדי ),54(

 נולד המאוחד. הקיבוץ של המרכזיים ליו
 ועלייה הבריחה מפעילי היה בווארשה,

 כשליח פעל שמאל, פועלי־ציון איש ב/
בדרום־אמריקה. המאוחד הקיבוץ

. ר ט פ מח לאחר ברמת־גן, בביתו נ
אל האדריכל קשה, לה  ).58( כץ אכי

 בתל־אביב, והתחנך בראשון־לציון נולד
 ולמחתרת הלאומי לנוער הצטרף בנעוריו
ה ברבות והפכה ב׳׳ אירגון שנקראה

 (אצ״ל). הלאומי הצבאי לאירגון שנים
ש ומהפעילים המפקדים, מראשוני היה

 אדריכלות למד השלושים בשנות בהם.
 הדמים במאורעות ארצה חזר בבלגיה,

 מיפקדת על־ידי ונשלח תרצ״דתרצ״ט,
 שם הפולני, בצבא מיוחד לקורס אצ״ל

 ומילחמת־גרילה. פיקוד בתפקידי התאמן
 לאחר מייד מילחמת־דדשיחרור, פרוץ עם
 קצין־הנ־ התמנה ,1947 בנובמבר 29ה־

 תקופה האצ׳׳ל• מיפקדת של ראשי דסה
 והנהלת מועצת חבר שימש מסויימת

רמת־גן. עיריית

ר ט פ  ממושכת, לב מחלת לאחר ♦ נ
 יצחק בחדרה, יפה הילל בבית־החולים

 ב־ ארצה עלה פולין, יליד ),65( וידקר
 מועצת־ חבר היה בחדרה, השתקע ,1935

 כיהן ,1954ב־ עיר כראש ונבחר הפועלים
שנה. 11 בתפקיד

ר ט פ יו שנמצא לאחר קצר זמן . נ
 מחלוצי גורכיץ שמואל במכוניתו שב

 וחבר העליון בגליל העיברית התחבורה
דפנה. קיבוץ
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