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ה נ ו  המדמה, נשיא לשכת למנהל ♦ מ
כי קר, צ  שהיה משרד־החוץ מוותיקי לו

 ובמאו־ במאלאגש ישראל שגריר באחרונה
ריציוס.

ם י פ צ ק מ ו נ י ת  שהיה מי . ל
 זאקס, גינתו* בארדו, בריג׳ים של בעלה

תי שאיבדה מירז׳ה, הסקנדינבית ורעייתו
בתקו ספורטיבית פעילות בגלל קודם נוק
ההריון. פת

ם י ל ה נ ן מ מ ו  ג׳ינההכוכבת . ר
מיל- מבעלה גט שקיבלה לולובריג׳ידה,

ולולוכריג׳ידה סטאק

 הרולד הטקטסי והמיליונר סקוביץ, קו
סטאק.

ם י ל ה נ ן מ מ ו  הבכורה בתה . ר
ל בראשונה (מנישואיה ברגמן אינגריד של

 ורוברט ליגדסטרום פיאה שוודי) רופא
 טרנר לנה של השישי בעלה שהיה איטון,

 שכתב ספר בגלל בהוליבוד אהוד ושאינו
 בו טרנר, לנה עם שלו הנישואין חיי על

נישואיו. מחיי אינטימיים פרטים גילה

ו ד ר פ  ההוליבודית השחקנית ♦ נ
 וא■ סנדי והעיתונאי מקליין, שירלי
 סנדי ממושך. רומן ניהלה איתו נוקור,
 עבור חופשי להיות כדי מאשתו התגרש
 נשואה נשארה לעומת־זאת היא אך שירלי,
בנפרד. שחיו למרות פרקר׳ ססיב לבעלה

ע צ פ  הופל כאשר צרפת, במנ״ון, ♦ נ
 בשל שהודח הצרפתי הגנרל אופנוע, על־ידי

 שרבור, ספינות בפרשת שמילא התפקיד
ה ועדת מזכיר שהיה ),63׳ פונט־ לואי

כ מלחמתי, ציוד לייצוא הצרפתית ממשלה
 מנמל התחמקו ספמות־ד,טילים חמש אשר

 הגנרל הצרפתי. האמברגו למרות שרבור,
מאוד. חמור ומצבו הגולגולת מסדק סובל

ז פ ש ו  במונטריאול, בבית־חולים ♦ א
בהת־ שלקה לאחר

ה השחקן קף־לב,
ב שהופיע צרפתי

פור־ הישראלי סרט
כרא־ פייר סונה,

 שיצא ,60ה־ בן סר
ב הופעות לסיבוב

 ההצגה עם קנדה
מה התייגע צ׳או,
 בהתקף ולקה מסע
הלב.

ר ט פ ב־ ♦ נ
,73 בגיל תל־אביב,

 מושל סגן שהיה מי
 הבריטי המנדט בימי ראשון יהודי מחוז

 תל־אביב מחוז על וממונה בארץ־ישראל
 זכרון־ יליד קופרמן. יוסןז — 1963 עד

ל התגייס בירושלים, אמנות למד יעקב,
ל החל 1924וב־ המנדט בתחילת משטרה

ב אחר בחיפה, תחילה כקצין־מחוז, עבוד
בתל־אביב. ולבסוף צפת

♦ ר ט פ  שמעון ,70 בגיל בתל־אביב, נ
הציו של הזזתיקים מהעסקנים שהיה סגל,

ה העובדים איגוד וממייסדי הכלליים נים
 שנים במשך הבוקר עיתון ומנהל ליברלים

 ושימש 1932ב־ מפולין לארץ עלה רבות.
 יוצאי התאחדות של הכללי כמזכיר גם

פולין.

♦ ר ט פ  דו■ ,79 בגיל בלוס־אנג׳לס, נ
שהמ המיליונר דאנקן, פרנקלין גלד
 יו־יו הילדים משחק ואר. המדחנים את ציא
 הזכויות את 1935ב־ לזכותו ורשם 1928ב־
 50ה־ שנות בראשית המדחנים. המצאת על

ב יו־יו כדורי מיליון 30ל־ 20 בין מכר
למיליונר. בזכותם והפך שנה
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