
תמרורים
ג ו ח  41ה־ יום־הולדתה ברומא, ♦ נ

 הפבורן, אודרי הקולנוע שחקנית של
 30ה־ בן האיטלקי לפסיכיאטר הנשואה

 בן ילד לה יש ממנו דוטי, אנדרי ד״ר
חודשים. שלושה

ה ר ח ב  הישראלית אלמם למיס ♦ נ
דד ,1970 לשנת
 ילידת גרי רית
 של בתה נהלל.

 גרי, פנינה השחקנית
 להשתחרר עומדת

 משרו־ כחודש בעוד
 כקשרית בצה״ל תה

 מתכוננת בצנחנים,
דוג חדש, לעיסוק
 אחרי צילום, מנות

 בבית־ ריקוד שלמדה
 ליאורה של הספר
 אצל ודוגמנות חכמי

 תח־ דונסקי. קארין
על רכיבה ביבה:

סוסים.

ו ד ר פ  . נ
 זמן שחיו לאחר

 אינג* השבדי הקולנוע במאי יחד, ממושך
 הקולנוע ושחקנית ),51( ברגמן מר

 נשוי שהיה ברגמן, אולמן. ליב השבדית
 מהם ילדים, לששה אב והוא פעמים ארבע
 עם רומן עתה מנהל אולמן, מליב ילדה

.24 בת שחקנית אך, מאלין

ו ק נ ע ו בנוכ רב־רושם, בטכס ♦ ה
 אזרחות מאיר, גולדה ראש־הממשלה חות

 לשחקנית תל־אביב, של 49וה־ 48ה־ הכבוד
בהבי־ חייה ״מיפעל עבור רוביגא, חנה

שלונסקי רובינא
 חל־אביב עירית ראש שהסביר כפי מה,״

 שלד אברהם ולמשורר רבינוביץ! יהושע
 תרומתו ועל שנה 70 לו במלאות נפקי,

 תל־ העיר של התרבותית העוצמה ל״ביסוס
אביב״.

ה ר ט פ משטף- כנראה בנתניה, ♦ נ
 כר* מרגיט הציירת ,52 בגיל במוח, דם

 אדם על־ידי במיקרה נמצאה הגופה צקי.
 ומצא נכנם פתוחה, הבית דלת את שראה

מגו כשפניה במיטתה מוטלת המנוחה את
 כמה לפני שהציגה מרגיט, בדם. אלים
פתי תיכננה בלונדון, תמונותיה את שנים

שב האמנות בביתן חדשה תערוכה חת
נתניה.

♦ ר ט פ  הצייר ,66 בגיל בתל־אביב, נ
פינסק, יליד גליקסברג. חיים הנודע

מסורתי חינוך קיבל
ל באקדמיה ולמד

פינסק. של אמנות
1925ב־ לארץ עלה

 בירושלים והתגורר
 בה שנה ,1928 עד

וה לתל־אביב עבר
 ראש של יוצעו פך

מאיר דאז העיר
מו ביסוד דיזנגוף,

כי תל־אביב. זיאון
שנים במשך הן

הציי אגודת כמזכיר
פעמיים וזכה רים

לאו דיזנגוף בפרס
 ,1927ב־ התקיימה הראשונה תערוכתו מנות.

בירושלים.

ה ר ט פ  ארצות־הברית, במישיגן, ♦ נ
 בתאונת־ מעורבת שהיתה לאחר ,71 בגיל

 היו תלמידיה שבין הטניס מדריכת דרכים,
 לזכותה הוקסי. ג׳ין — ומלכים שליטים

 מכוכבי 300מ־ יותר רשומים ג׳ין של
 תלמידיה ובין ארצות־הברית של הטניס

 ג׳קלין פרנקו, גנראל הספרדי השליט היו
 של ונכדו יוון מלך פאול קנדי־אונאסיס,

מצריים. מלך פארוק

יגליקסברג
י ו 2 £ ח1 ומודרני ג׳אז מחול ! ; ניקובה רינה בבית ;1

קיבלת ם ן! י ל ש ו ר י
! והכוריאוגרף הרקדן בהדרכת !

חשבונך, ן ו ע מ י ש ו ל
נא פרע ומקצועיים ומתקדמים למתחילים י!
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