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 ומודרני ג׳אז מחול
 ניקובה רינה בבית

ירושלים
והכוריאוגרף הרקדן בהדרכת

לוי ממענו
 ומקצועיים ומתקדמים למתחילים

 לילדים ריתמיקה ולכתות
25195 טל. ,,ג—א׳ בימים

תתחתן! אל
 הטפם את להקליט מבלי

תקליט. או סרט גבי על
 מצודת, בר טכסים, של הקלטות

בסטודיו. או בחוץ
:מספקים אנו וכן
אוטומ לתשובה מכשירים *

ט 11. טית \נ7~
ל והאזנה הגברה מכשירי *

טלפון.
מיקרופונים. התקנת *

שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו
.244118 טל׳ ת״א, ,18

תמרורים
ה פ צ ק מ ו נ י ת מא הנסיכה . ל

 אגא־חאן. קארים של אשתו ),29( לימה
 לשעבר, הבריטית הדוגמנית היא סאלימה

ש קריצ׳טון־סטיוארט, שרה ליידי
הרו לשליטם אחדים חודשים לפני נישאה

ני עם מוסלמים. מיליוני עשרות של חני
 וזכתה שמה ואת דתה את המירה שואיה
נסיכה. בתואר

ו א ש י בקפרי אזרחיים בנישואים ♦ נ
שביט עדנה התיאטרון במאית סין,

אנסקי ואלבש שביט עדנה
 שניהם אנסקי. אלכם התיאטרון ושחקן
השנייה. בפעם

ו א ש י ה שבריביירה בטאן־טרופז * נ
מ גריים הנסיכה של בנוכחותם צרפתית,

 שחקן דה־רוטשילד, גי הברון ממונקו, ייד•
 איתן, ולטר והגברת יורגנם קורט הקולנוע

 — בפאריס ישראל שגריר של אשתו
 התיטרוקות אמן של בנו ריימון, מיכאל

 דה* אכלין והרוזנת אלכסנדר הידוע
 איתן: הגברת גילתה מעמד באותו בשאר.

 ריימון האחרונות השנים עשר ״במשך
שלי.״ ידיד הוא

 שלמה על־שם בפרס בתל־אביב, * ו כ ז
 ז׳בוטינסקי, מיסדר מטעם תש״ל, לשנת מרץ
 העליון. ויעקב (ביברמס ברקן עמי
 טייס בזכות רשימה עבור בסרט זכה ברקן

 מר, המיט על בעיתון שפורסמה מישראל
 אנשים הרשימות סידרת בעד העליון ואילו

במעריב. שפורסמה טובים, אנשים טובים,

 הקולנוע שחקנית ברחמה, ♦ ה ח ות נ
 לאחר ליז עברה הניתוח את טיילור. ליז

 הביטוח חברת על־ידי שנערכו שבבדיקות
מש היא בו העריק, הסרט את המבטחת

 קל לניתוח זקוקה היא כי נקבע, תתפת,
ברחם.

ר ט  כתוצאה ,36 בגיל בלונדון, ♦ פ
ובאלכו־ משכרים בסמים מופרז מוש

 כשחקן במיקצועו הצליח שלא לאחר ,
 ספינות־ על כקצין־בידור לעבוד 'ץ

 של בעלה אד־לירי, בריאן - !ים
 ניירי־דאון והטלוויזיה הקולנוע ןנית

כאייריני *יוחים ^ייי^יייי ־*••'־ייי

ר ט פ  יי" שחקו ,75 בגיל ברומא, ♦ נ
אחדהמפוד־ לולי, סולקו האיטלקי קולנוע

אי שבשחקני סמים 1
עו את שקנה טליה
 כמו בסרטים למו

 או המר האורז
 לפני האימה. שכר

קול לשחקן שהפך
 1946 בשנת נוע
מ אחד לולי היה

ה־ המחתרת ראשי
ב אנטי־פאשיסטית

 עוד ניהל איטליה,
 התקוממות 1936ב־
ח נגד חבשים של

האיטלקיים, כובשים לולי
ממא ברח נאסר,

לאיטליה חזר משם לברית־המועצות, סרו
המלחמה. אחרי רק

ה ר ט פ  לאחר ,89 בגל ברומא, * נ
 ה־ של באחיותיו הצעירה ממושכת, מחלה

 רוסינ■ אליזברנה ,12ה־ פיוס אפיפיור
 ,1948 בשנת שהתאלמנה פאצ׳לי, יאני
בממזר. מאז והיתד,
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1709 הזה העולם


