
תמרורים
ם י פ צ ק מ ו נ י ת  הספורטאית . ל

ובע שחמורוכ״רוט אסתר הישראלית
 הריונה בגלל רוט. פטר הספורטאי לה

 לתחרויות מתוכננת נסיעה אסתר ביטלה
במוסקבה. באוניברסיאדה

ו א ש י  יועץ של לשעבר אשתו * נ
 קיסינג׳ר, הנרי ארצות־הברית נשיא

ל והפרופסור פייישר־קיםיננ׳ר, אן
 בראנדייס על־שם באוניברסיטה כימיה

 שני נכחו הנישואין בטקס כתן. שאור
 ושני הקודמים מנישואיו כהן של בניו
 עם מנישואיה פליישר־קיסינג׳ר של בניה
קיסינג׳ר. הנרי

ו א ש י  מנישואין ילדיהם בנוכחות • נ
 )34( מאקגרו עלי השחקנית קודמים,

 רוברט מהמפיק כחודש לפני שהתגרשה
 וחצי שלוש נשואה היתד. לו איוואנס

 שהתגרש )43( מקווי[ !סטיב שנים,
 14 אחרי אדאמס נואל מהרקדנית 1970ב־

 טרי :ילדים שני למקווין נישואין. שנות
 אחד: בן ולמאקגרו ׳12 בן וצ׳אדוויק 14 בן

שנתיים. בן ג׳ושוע

ם י ל ה נ . מ ן מ ו  המזדקן הכוכב ר
 מרקס, זפו של וגרושתו סינטרה פרנק

כרכרה הבלונדית מרקס, מהאחים אחד

. מרקס כרכרה
משותף בילוי

 ביחד רבות לאחרונה המבלים מרקם,
פומביים. במקומות

ר ט פ  בגיל לונדוני, בבית־חולים • נ
 על הגשר הסרט כוכב הבריטי השחקן ,62

ב שהופיע האוקינם, ק׳ג קוואי, הנהר
 שבע לפני לקה ומחזות, סרטים עשרות

 הוצאו בו ניתוח עבר בסרטן־הגרון, שנים
 הדיבור כושר את ואיבד שלו מיתרי־הקול

שלו.

ר ט פ  איל- מהתקף־לב, ,63 בגיל • נ
 ג׳ון סר הבריטי והקרקעות הספנות

 בבריטניה העשיר לאדם שנחשב דמן, ל א
 בעל היה בעולם, העשירים מגדולי ולאחד

אימ על ושלט אוניות־סוחר של ענק צי
 רכוש על חלש עסקים, חברות של פריה

 שטרלינג, לירות מיליון 650מ־ למעלה של
ל וסירב האחרונות בשנותיו הסתתר
 עם צנוע בטקס 1933ב־ התחתן הצטלם,

 בת — דה־סולה אסתר הקנדית השחקנית
ספרדי. ממוצא עשירה יהודית למישפח׳ח

ר ט פ הארכי ,66 בגיל באיטליה, • נ
 מ- אחד שהיה מורטי, דואיג׳י טקט

 תיכנן בוושינגטון, ווטרגייט בניין מתכנני
 והכפר מונטריאול של הבורסה בניין את

.1960 באולימפיאדת ברומא האולימפי

ר ט פ  מי ,67 בגיל במוסקבה, * נ
 בין בישראל ברית־המועצות שגריר שהיה

 אלכסנדר ,1958 עד 1954 השנים
אכרמוכ.

ה ר ט פ  רוטשילד בבית־החולים . נ
 של אלמנתו חושי, חנה ,70 בגיל בחיפה,

 חושי, אבא המנוח חיפה עיריית ראש
 עובדות אמהות אירגון ממייסדות שהיתר.
 לקתה העיר, של ואזרחית־כבוד בחיפה

בגרונה. ונותחה ממארת במחלה 1969ב*

ג ר ה  במישקו עבד עת בתאונה, • נ
 אבי גרינקר, יהודה ,76 בגיל בנהלל,
ה תל-חי, ממגיני האטלס, מהרי העלייה
 של מותו אחרי החצר את שעזב אחרון

טרומפלדור. .יוסף
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