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מ ת 1 רורים"
ו ד ל ו  ונינה נין יום, באותו ♦ נ

הרא הלידה כן־גוריץ. לדויד ראשונים
 רון, ורפי גליה במשפחת אירעה שונה
 הלידה חום. שיער קילו, 3.400 טל, בת:

 כן־אלי־ ויריב דליה במשפחת השנייה
 בהיר. שיער קילו, 3.150 אהוד, בן: עזר,
בן־ ועמום מרי של הבת היא )23( גליה

רץ גליה
 לרפי שנתיים כמעט נשואה והיא גוריון

 בבית־ סגן וכיום בצנחנים סגן בעבר רון,
 מצה־׳ל. להשתחרר העומד לקצינים, ספר
 בנה בן־אליעזר, ליריב הנשואה ),28( דליה

 היא בן־גוריון, בילדי הבכורה גאולה, של
ו סטודנט הוא יריב ובעלה לציור מורה

עיתונאי.
□ י ל ה נ ן מ מ ו  המזדקן השחקן . ר

 הצעירה והשחקנית סינאטרה פרנק
שנפ לאנג, הופ
מבע במפתיע רדה
 אלן הבמאי לה׳

 אם ידוע לא פקולה.
 סינאטרה עם הרומן
י התחיל נ פ  או ל

י ר ח  הפרידה. א
קי סינאטרר. אגב,

 את ׳שעבר בשבוע בל
 הצדקה, אגודת פרם

 עומדת שבראשה
 עבור ריינולס, דבי

 הבלתי־ ״עבודתו
 למטרות נלאית

צדקה״.
בתש בפריז, בביודמשפט ♦ ה ב י י ו ח
 כוכבת — שלה הרולס־רויס תיקון דמי לום

 טענה בריז׳יט בארדו. כריז׳יט הקולנוע
 המוסך, בעלי על־ידי ממנה הנדרש שהמחיר

 אותה תבעו אחרת, חשבו הבעלים מוגזם.
 והורה טענתם את קיבל והשופט לדין

הוצ ואת הסכום כל את לשלם לשחקנית
 של הידועה שקמצנותה כך המשפט, אות

כפול• בסכום הפעם לה עלתה ב. ב.
ה ס י ד נ ב א ת ה  שהודיע אחרי ♦ ל

 — גירושיו על מוזרה, בצורה לאחרונה,
 אשתו־ האריפץ. רקם הקולנוע שחקן

 באמרה על־כך רמזה רוברטס, רחל בנפרד,
 ומצב רפואי בטיפול ש״הוא שעבר בשבוע
 מצבו גרם להתמוטטות מעורער." עצביו
 .34ה־ בן האריסון נואל בנו, של הנפשי
 לשלושת אם שהיא שרה, נואל, של אשתו
אותו. ועזבה אחר בגבר התאהבה ילדיו,

ר ט פ  ,87 בגיל גרמניה, בבון, ♦ נ
 הגרמני, הפיסיקאי ממושכת, מחלה אחרי
 פרופסור — המודרנית הפיסיקה חלוץ
 אלברט של קרוב חבר היה י*ן.גו מקם

ב־ וזכה איינשטיין
נובל, בפרס 1954
 של המקור את גילה

והפרו־ האלקטרונים
ובי באטום טונים

תנו כי לעולם שר
גר חלקים של עות

 מתאימות לא עיניים
הפיסי של לחוקים

ב־ הקלאסית. קה
לברי היגר 1933
שהנא אחרי טניה,

 אותו הורידו צים
 כראש ממשרתו
 לפיסיקה המחלקה

הי מוצאו בגלל גוטינגן, אוניברסיטת של
 פרס את שקיבל אחרי חזר לגרמניה הודי•
.1954ב־ נובל,

סינאטרה

1689 הזה העולם


