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תמרורים
ד ל ו  ויורם, יאיר בנים, שני אחרי ♦ נ

 לנדאו אלי מעריב של הצבאי לכתב
 בן- עובד של בתו שהיא יפה ולרעייתו

בת. עמי,
ה פ צ ק מ ו נ י ת  השחקנית . ל

ה בחודש עתה הנמצאת סיברג, ג׳ין
 התינוק־ אבי כי והטוענת להריונה שביעי

1

סיכרג
 מיין הסופר בעלה־לשעבר הוא שבדרך
, רי א השבע. בן בנה אבי גם שהוא ג

ה פ צ ק מ ו נ י ת  להי־ העתיד ♦ ל
 מיאה השחקנית הקרוב, בחורף חילד

 בנים־תאומים, זוג כבר יש לה פארו,
 בני כיום שהם ומתיו־סיניאם, סשה־ויליה

 אנדרה המנצח ילדיה, אבי חודשים. שישה
מ גט סוף־סוף השבוע קיבל פרפין,

לאשה. מיאה את לשאת עומד והוא אשתו

ג ו ח  80ה־ יום־הולדתה בנהריה, ♦ נ
 מאיר גרטל העיר של הכבוד אזרחית של

 בנהריה והתיישבה 1935ב־ לארץ שעלתה
 שהיא למרות בחקלאות־זעירה, עסקה שם

 פנסיון אחר־כך והקימה במקצועה, אחות
ני בעת במלחמת־השיחרור, שהפך במקום

 לבית־ הארץ, ממרכז המערבי הגליל תוק
 ידידיה הכינו כאשר לשעת־חירום. יולדות

 גרטל: ביקשה יום־ההולדת, את גרטל של
 חסר לא ובמתנות. בפרחים רוצה ״אינני

 יתנו ולשמחני, לכבדני רוצים אם דבר. לי
 שעשו כפי החייל, למען לוועד התמורה את

ביום־הולדתם.׳׳ במקומנו אחרים
ה ט ש פ ת  במשך שטענה למרות ♦ ה

 או בסרטים בעירום תופיע לא כי שנים
 הקולנוע שחקנית פירסומת, בתמונות
בעירום להצטלם שהסכימה זומר, אלקה

זומר אלקה
 הודיעה זאת עם אמריקאי. שבועון עבור
 צריכים אינם הם כי השבועון לעורכי אלקה

 תמונות־ לה שיש מפני — צלם לשלוח
בע שצילם ״אומנותיות", מוכנות, עירום

היימם. ג׳ו העיתונאי לה

♦ ר ט פ  אלוף־ ,44 בגיל מהתקף־לב, נ
 עכו יליד ברזילי. אביב (מיל.) מישנה
 ובמלח־ בהגנה פעיל היה ברחובות, שגדל

 ירושלים על בקרבות השתתף מת־העצמאות
 סגן- היה במלחמת־סיני הדרום. ובחזית

 בתקופה עזה. את שכבשה חטיבה מפקד
 מפקד היה הצבאי שירותו של האחרונה
 ירושלים. מחוז ומפקד לקצינים בית־ספר

 כוןמ ממנהלי היה מצה״ל שיחרורו לאחר
החקלאות. לחקר וולקאני
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