
המרורים
ה ד ל ו  גדעון האופנה למתכנן ♦ נ

שנייה. בת דינה, ולאשתו אוברזון

ד ל ו  לנסיכה שני בן בקופנהאגן, ♦ נ
הנ דנמארק, של יורשת־העצר מרגריטה,

צרפתי. לרוזן שואה

♦ ג ו ח  שחקנית של 22ה־ יום־הולדתה נ
 המאורע טולין. אווה השוודית הקולנוע

שע בסרט מופיעה היא שם ברומא, נחוג
 הים. חופי על מתרחשת המרכזית לילתו

 בעיקר אודה של מלתחתה מורכבת לכן
למדי. חדשניים מהם מבגדי־ים,

ג ו ח  חיים של 78ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 ל־ מיפעל של ובעליו מייסדו לייבוכיץ,

אח ומפעלים עץ־הזית, המאכל שמני ייצור
השלי העלייה עם ארצה עלה לייבוביץ רים.
 התעשייתית הקריירה את החל מפולין, שית
 ה־ כחבר גם משמש זהרא כיום כפועל. שלו

התעשייה. בעלי התאחדות של זדעד־הפועל

ו ר יצא ו ט ב ו ק נ י א ה  שלוש ♦ מ
 נחף, כפר תושבת זורי, מריה של בנותיה
האי בבית־החולים השלישייה את שילדה
 מייד ה־עברו הפגים שלושת בחיפה. טלקי
 בחיפה, רמב״ם לבית־החולים הלידה אחרי

הוצ חודש כעבור באינקובטורים. המצוייר
 הממוצע שמישקלה אחרי מבית־החולים, או
 1.80מ־ עלה השלישייה מבנות אחת כל של
טולין אווהקילוגראם. לשלושה ק׳׳ג

. ץ מ ו  ודי־ טיילור ליז על-ידי א
 בפוארטה חופשה בעת כרטון, צ׳ארד

 טולדאנו התשע בן הילד במכסיקו, וולרטה
 בכך הצטרף היתום הילד טורה. לא דה

 יתומה ברטון, הזוג של המאומצת לבתם
גרמניה. ילידת

ו א ש י  של )48( המזדקן ילד־הפלא ♦ נ
 וקרול רוני, מיקי האמריקאי, הקולנוע
 ממנו הצעירה מהוליבוד, מזכירה הוקט,

 לאוזה בעבר נשוי היה מיקי שנים. 23ב־
 יחד נרצחה החמישית אשתו ואילו גארדנר,

 של ידידו שהיה היוגוסלבי, מאהבה עם
שנר דלון, אלן של ידידו מרקוביץ, סטיפן

הוא. אף צח

ר ט פ  האיגודים מנהיג ,89 בגיל ♦ נ
 לואים לואיס. ג׳ון האמריקאי המיקצועיים

 באר• המיכרות פועלי של כמנהיגם הצטיין
 המיקצועי איגודם את הקים צות־הברית,

 אחרי שנה. 40 במשך בראשו עמד ,1920ב־
 לקידום העצום מירצו את הקדיש פרישתו,

בארצו. ממלכתי ביטוח־בריאות

ך ב ת ס  התל- ניירות־הערך סוכן ♦ ה
בחו מצגר, ריכרד )78( הקשיש אביבי

 500בכ־ זהירה, הערכה לפי המסתכמים, בות
 מלקוחותיו רבים פנו השבוע לירות. אלף

הפ כי טענו לניירות־ערך, הבורסה להנהלת
אח עצומים, סכומים מצגר מר בידי קידו
ל שירכוש כדי לירות, ברבבות מהם דים

 הודיע שעבר בשבוע ניירות־ערך. מענם
 לעמוד יוכל לא כי מצגר מר של משרדו

מס הלוחצים חובותיו וכי בהתחייבויותיו
ה אחת לירות. אלפי מאות בכמה תכמים
ב הלוזאות לקיחת זו: להסתבכות סיבות
 יש קצרים. פרעון ולמועדי קצוצה ריבית

 תבוא, באם מצגר, של נפילתו כי החוששים
 פיננסיים מיפעלים הדומינו בשיטת תפיל

במדינה. ומבוססים גדולים

ר פט  גייסלר, מרדכי הפרופסור . נ
 החיפאי, בטכניון לגיאודזיה בכיר מרצה

 וכעבור ,1926ב־ ארצה שעלה פולין יליד
בטכניון. לימודיו את סיים שנים עשר

. ר ט פ מש אליל־הקולנוע ,57 בגיל נ
 מסרטן־ריאות. טיילור, רוברט 40ה־ נות

 היצאה. אחת וריאה נותח, שנתיים לפני
בפולי גם טיילור עסק סרטים, 70כ־ מלבד
 שאף מושבע, כאנטי־קומוניסט הצטיין טיקה,
״לרוס האמריקאים הקומוניסטים את לגרש

״ בלתי־נעים למקום או יה מה... דו

ר ט פ  ג׳ורג׳ הבארוו ,65 בגיל ♦ נ
הו עם שברח רוסי אריסטוקראט ראנגל,

 באר־ התאזרח הסובייטית, מהמהפכה ריו
 לבסוף התמחה כעיתונאי, עבד צות־הברית,

כ דווקא עולמית לתהילה הגיע באופנה,
 השחורה הרטייה בעל האיש בתור — דוגמן

האתאהי. חולצות הלובש עינו, על
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