
תמרורים
ה ס ר א ת  הרומאן התפוצצות אחר ♦ ה

 האמילטון ג׳ורג׳ כוכב־הקולנוע עם שלה
 ינדה1? חודשים, ארבעה של היכרות ואחר

ן, סו נ ו  של בנותיו בשתי הבכורה ,24 ג׳
 חיל־הנחתים סרן עם ארצות־הברית, נשיא

ם (המארינס) ל ר א ב, צ׳  צבאי נספח ,28 רו
 בוויאט־ לשירות לצאת העומד הלבן, בבית
 בעוד שייערכו נישואיו, אחר מייד נאם,

חודשים. שלושה

ג ו ח  אגרונום של 60ה־ הולדתו ♦יום נ
 מנהל שנים משך שהיה מי אטינגר, 8יוסן
ה ושהוא במישרד־החקלאות הירקות מדור

 למכר שהרחיב איש
 את הנוכחיים דיהם

ו־ תות־השדה גידולי
(קינרם) הארטישוק

גי את ושיזם בארץ
המקדי הירקות דול
 אביו בחממות. מים
 היה אטינגר של

מ אטינגר, עקיבא
ב ההתישבות אבות
 כן גם אגרונום ארץ,
 לחנך הספיק שעוד

ב יהודים לחקלאות
ובראזיל. ארגנטינה רוסיה,

אטינגר

ג ו ח ב של 70ה־ הולדתו ♦יום נ ר ה

 של הראשי הרב אכו־חצירה, יצחק
 רבנים, שושלת ובן מארוקו יליד רמלה־לוד,

ב המשמש בנות, ולשש בנים לששה אב
 המדינה קום עם ארצה עלותו מאז תפקידו
 צפון- יוצאי של הרוחני המנהיג ושחינו

בארץ. אפריקה

א ש י רי הסופר בלום־אנג׳לס, ♦ נ  הנ
 נחוגו האירופיים .בספריו הידוע ,75 מילר,

 זמרת ,29 טוקודה, לחוקי סרטן) של
 כשלצווא- לטקס־הנישואין שהופיעה יפאנית

 אשתו והוקי(שהיא הנרי אבני־אילת. ענק רה
ב לירח־דבש יצאו מילר) של החמישית

הציו תערוכת נערכת בה ובצרפת, שבדיה
 המנסה הקשיש הסופר של הראשונה רים

בציור. גם כוחו את אלה בימים

♦ ר ט פ  ארג־ ,70 בגיל בארצות־הברית נ
 ויו״ר מייסד חוקר־עתיקות, הנדרסון, סט

 שרתון. מלונות שרשרת של מועצת־המנהלים
 מקלטי־ כסוחר דרכו את התחיל הנדרסון

חזון מלון את 1939ב־ רכש רדיו,  הראשון ש
 פיתח ממנו ארצות־הברית) (בבוסטון, שלו
 ניצב מהם שאחד המלונות, 153 שרשרת את
 בהם והאחרון תל־אביב של ימה חוף על

מלטה. באי חודש לפני נפתח
♦ ר ט פ  ,78 בגיל בארצות־הברית, נ

 מקצועו, לפי זבן יארו, כיייס צ׳ארלס
 החברה מישחק את שנה 30 לפני שהמציא

 יחידות מיליון 45מ־ יותר מכר ממנו ריכוז,
 תמלוגים הדולאר מיליון ואת העולם ברחבי
 הטובים, לחיים הקדיש תמורתו קיבל אותם

העולם. סביב ומסעות גידול־פרחים

הנגב בדרום האדום, הקניון
אלבדאון) .1 (צלם: .התיירות משרד של האדיבה ברשותו דזי
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