
ם רי תמרו
לד ו  ברעם, ועוזי לרותי בן . נ

 מיפלגת-העבודה, של ירושלים, מחוז מזכיר
 לשלושה קיצבה לקבל מעתה זכאי שיהיה
 שר־העבודה אביו, את יעסיק הנכד ילדים.
כרעם. משר

ואי יורם הביטוח לאיש בן • ד ל ו נ
 על שוויתר הצלם־לשעבר סלע, רית

 ב- מבטיחה ומישרה בינלאומית קאריירה
 במה לעסוק כדי בהוליווד, אולפני־הסרטה

בישראל. שבטוח

ג ו ח  של נישואיו טכס באיראן • נ
 מחלקת מנהל שם־טוב, אברהם הד״ר

 שי- ע״ש בבית־החולים במכודהלב הילדים
 נשא ילדים, לשני אב הגרוש, הד״ר בא.

 למען שעזבה דן, מקיבוץ רמה את לאשה
 בנותיהם. ושתי רענן בעלה את רופא-הלב

פרו בתואר שבוע לפני שזכה שטיטוב,
 שאר־ במושב החדש ביתו את יבנה פסור,
העליון. שבגליל ישוב

ה נ ו מ  ב־ ישראל שגריר לתפקיד * ,
 ששירת לאחר הראל, משה בראזיל,

 ואיי בנידזילנד ישראל כשגריר באחרוגה
 הוותיקים העובדים אחד הוא אראל פיג׳י.

 תפקידיו יתר בין שימש, מישרד־החוץ, של
 לשביתות־נשק המחלקה כמנהל המגוונים,

במישרד־החוץ.

 של הישראלית המועצה כיו״ר * ה נ ו ,מ
 האדריכל ישראל, אמריקה התרבות קרן

רכטר. יעקב

ה נ ו מ  ב- ראש־הטקס למישרת • ת
 שירלי ארצות־הברית של מישרד־החוץ

סיר- ככוכבת בילדותה שהתפרסמה טמפל,

 בביה״ח נמרץ טיפול בחדר ששבב ),45(
 במשך חייו על נלחמו שם בחיפה, רמב״ס
 שעל בביתו שנמצא לאחר ימים, עשרה

 מיריית־אקדח. בראשו פצוע כשהוא הכרמל
 היה בצי־הסוחר, רבות שנים שירת מליניק

ול נוסעים, קווי צים חברת ממנהלי אחד
 ה- לספנות. מריקו חברת בעל מכן אחר

מותו. בנסיבות־ לחקור ממשיכה מישטרה

ר ט פ  כר־טל משה ניצב סגן • נ
 כמפקד שנתיים לפני עד ששימש ),63(

 פלילי כחוקר נודע הגליל. מרחב מישטרת
 מיקרי- כמה פיענוח נרשמו ולזכותו מזהיר,

מסובכים. רצח

ה ר ט פ  מי ),78( דרורי הפיה . נ
 '(מטעם הראשונה הכנסת חברת שהיתר,

 ודמות יחזקאל כפר ממייסדות מפא״י),
הפועלות. במועצת פעילה

. ה ר ט פ תורנדייק דיים סיכיל נ
 של הראשונה לגברת שנחשבה מי ),93(

הב קרשי על הופיעה הבריטי. התיאטרון
 במספר ושיחקה שנה, 70מ־ למעלה מה

תפ את כימעט מילאה מסחרר, תפקידים
 שייקספיר. שבמחזות הגיבורות כל קידי

 של בדמותה היה ביותר הגדול תפקידה
 נכתב שאף ג׳ון, סנט במחזה ד׳ארק ז׳אן

 ברנארד ג׳ורג׳ על-ידי עבורה במיוחד
 נחלה בישראל, פעמים מיספר ביקרה שאו.

שירה. בערבי מרובה הצלחה

ר ט פ  בקאן, בבית־חולים 73 בגיל • נ
 הוטסה גופתו עזאם. עכד־אל־רחמן

 כשג- כיהן עזאם שם. ונקברה לקאהיר
מוס מדינות בכמה פארוק המלך של רירו

(ש הערבית הליגה את 1944ב- יזם למיות,

ב כשגרירד, עתה והמכהנת הוליווד, טי
גאנה.

אזני כורדולס פטריק . ד ב א ת ה
 זמר- של לנשואין) (מחוץ בנו ),25( כור

 אזנכור, שאהל הצרפתי השאנסונים
 ארלט הספרדיה הרקדנית של בנה

 שבה — בת גם לזמר שילדה בורסט,
 נותקו נולד, פטריק כאשר כבתו. הכיר

 חינוכו עבור שילם אביו הוריו, בין היחסים
 אחת, פעם אף איתו שייפגש בלא אך

להתאבדותו. הסיבה היתד, שזו ומניחים

. ד ב א ת  קאלאלי, טי,מור אמיר ה
 שגריר שמינו משום בלונדון, איראן שגריר

 כמה לאחר נמצאה גופתו במקומו. אחר
ימים.

. ר ט פ מלינוק כרוך רב-חובל נ
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הער המדינות ״ברית הוא האמיתי שמה
 בשנת הראשון. כמזכירה כיהן ביות״),

 לוחץ כשהוא היסטורי בתצלום צולם 1947
 מנהל אז (שרת), שרתוק משה של ידו את

 היהודית. הסוכנות של המדינית הטטלקה
 דרמא- יוזמה נקט מילחמת־העצמאות ערב
 הציע המילחמה, את למנוע כדי סודית תית

ב למדינה יסכימו שהערבים וייצמן לחיים
 האסיאתי-ערבי, במרחב תשתלב שזו תנאי
 מדינה היא שישראל וייצמן על־ידי נענה

'המערבי. ציביונה על ותשמור אירופית

. ר ט פ  ממשלת ראש קמפמן, ויגו נ
 —1960 בשנים שלה ושר-האוצר דנמארק

 של מובהק אוהד סוציאל־דמוקרט, ,1962
 הראשון הדני ראש־ד,ממשלה שהיה ישראל,

בי וערך בישראל, ממלכתי ביקור שערך
 פרישתו אחרי בארץ נוספים רבים קורים
מחלה. מפאת

הנערה
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! בשעתו שהכניסה בן־אשתמוע, שוש
מצטלמת מה ים הישראלית, לסתי חי

ב חו ר ד ב י נ ה ת ל1 ש ב כו ה נ פו 11 ב
ה סעו מי שלה וז ת ס ש יורק׳ ת ו 1 פו

 לאיש- הזקוקים כעלי־מיסעדות ש ן־
 בן־אשתמוע, שוש כן לא יחסי-ציבור.

 מיסעדה בעלת שהפכה הישראלית הציירת
 טוב זה את לעשות יכולה היא בניו־יורק.

בעצמה, מאד
 על האחרון הדו״ח למשל, הנה,

 כן• שוש מאת כן־אשתמוע, שוש
:אשתמוע

ניו־יורק? אמצע זה 52 שרחוב נכון
 קלאס קצת עם לניו־יורק שמגיע מי כל

 הרחובות אחד שהוא ,52 לרחוב מגיע
 ידועות הכי במיסעדות־ד,יוקרה המפורסמים

 ,2ז מועדון פייק, העונות, ארבע בגידיורק,
בריבוע. נון לו יש עליהן שמע שלא ומי

ה ^ ט א אר  ק
לעכבריס

 המר- גם הוא שכרגע שתדעו רק ז ^
 למעטים האמנותי. האינטלקטואלי כז

לש מתביישים ולא למה, יודעים שלא
 שמרכזת בן־אשתמוע, שוש את נזכיר אול,
£,5 1־10118£ב- העניינים את ד!/ £י מ ׳

ש כפי לאכול, הצובאים אלף 200 ואת
יהו לטובת ההפגנה בזמן לאחרונה קרה

רוסיה. די
הרע כל של המדרכה, על הארוך התור

 קרלי־ שלמה משעשע. מחזה היה בים,
 לזמר הספיק לא הידוע, הזמרן הרב כך,

 נהנה אבל הנדחפים, כל ביגלל זמירות
האכלנים. בית של המופלאה מהמוסיקה

 גם יש לבד. לא היא ששוש ותדעו
 מינהל־עסקים שלומדת השותפה, כתיה,

באוניברסי מצויין) עסק היא (והמיסעדה
 בארץ. לביקור תבוא היא יוני ובחודש טה.
הבי לקראת יפה. קבלת־פנים להכין נא

 להתאמן מלכודת־עכברים, קנתה היא קור
 של האצבע את רק תפסה בינתיים בארץ.
 על־פי בתל-אביב תזהו בתיה את עצמה.

 מתנדב יש ואם — האצבע על הפלסטר
 אז עכברים קאראטה שיודע לא־פחדן,
בבקשה.

 ואת ודמעות? יזע דם את זוכרים
 זהו ודאי! י בחצוצרה הנופח הכוכב

ה בתור הידוע השמנצ׳יק, סולופ לו
הלהקה. של דמעות

בריא להיות צריך שהוא היודע האיש,


