
תמרורים
ר ט פ  מלד ,78 בגיל בפאריס, . נ

 השמיני, אדוארד לשעבר, בריטניה
 אדוארד פרישתו. מאז מוינדזור הדוכס

 על ויתר כאשר ,1936 סוף מאז בגלות חי
 סיכד וולים את לשאת כדי מלכותו, כס

 יובא הוא אהבתי״. אשר ״האשד, פסון,
וינדזור. בארמון לקבורה
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, ה ר ט פ  שזכתה הבריטית השחקנית נ
 מרגא• דיים ,72 בת בהיותה באוסקאר

 השחקנית, .80ה־ בת דותרפורד, רט
 בהם הסרטים בסידרת בעיקר שנודעה

הגב- בשם מזדקנת חובבת בלשית גילמה

רותרפורד מרכארט
72 בגיל אוסקר

 לסטרינגר 51 בגיל נישאה מארפל, דת
סרטיה. ברוב לצידה שהופיע דיוויס

. ש ר  רשות־ סמנכ״ל יולי, בראשית פ
ש המניעים צוקרמן. ארנון השידור,

כאישיים. הוגדרו לפרישתו נתן
. ה כ ל ממשלת־ישראל ראש בפרס ז

 השחקן־בדרן ישראל, למען !מעולה ישירות
 בסעודת־ לו הוענק הפרם דייווים. סמי
במונ שנערכה הפיתוח מילווה מטעם ערב

טריאול.
. ׳ ר ח ב  האירגון של בינלאומי בכנס נ

ב שנערך ולניקוז להשקייה הבינלאומי
 מקורות סמנכ״ל ורונה, בעיר בולגריה
 נשיא לסגן קאנטור, שמואל להנדסה,
מדינות. 60 מאוגדות שבו האירגון,

המולטיי־מליו־ של בתו . ה ש ר ג ת ה
 כ־ אונאסיס, אריסטוטלס היווני נר

 היהודי, הפרקליט מבעלה ),22( ריסטינה
 נפרדו השניים .48ה־ בן כולקר ג׳וזף

 נוכחת אינה כשכריססינה בלוס־אנג׳לס
במקום.

. ר ט פ  של קילו) 120( השמן הכוכב נ
בארץ, שהוצגה בוננזה הטלוויזיה סידרת

ר דן ק לו  לאחרונה עבר הוא .43 בגיל ב
 לביתו, וחזר החלים בכיס-המרה, ניתוח

ונפטר. ברע חש שם
. א ש י  במב־ עיתון עורך 31ד,- בפעם נ

 בן הולהאגריי, אלפונסו סיקו-סיטי,
 כשנשאל ;25 בת היא הטרייה רעייתו .90

 ״כמה השיב: האחרות נשותיו על העורך
הזדקנו.״ ואחרות מתו מהן

. ר ט פ המער במידבר הבארות מציל נ
 אל עבד השייך בדואי, שבט ראש בי,

 שיבנע השייך נאנאשי. אל סאלאם
 מן שנסוגו הבריטיים הכוחות מפקדי את

 לא השנייה, במילחמת־העולם המידבר
 ול- הגרמנים נגד הבארות את להרעיל

בלבד. להמליחו אם כי לעולם, הרסן
. ד ר פ אנ אורסולה השחקנים צמד נ

 השניים בלמונדו. פול וז׳אן דרם
 שנים שלוש מזה השעשועים בעולם נודעו

קבוע. כזוג
. ר ט פ  בירושלים: חב״ד ישיבת ראש נ

׳טפידא. לייב משה הרב אמת, תורת
 זו ישיבה ראש היה ,85 בן שמת הרב

שנה. 50 במשך
. ה כ ה השחקן בתואר קאן בפסטיבל ז

 עזב הוא יאן. 1ז׳א הצרפתי ביותר, טוב
 בהיותו הפרסים, חלוקת טרם קאן את

 שנערכו בחיפושים יזכה. לא כי ,משוכנע
 מבלה כשהוא נתגלה לטקס הבאתו לצורך
בישראל. !חופשה
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