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ת סניף הקריו

 יגול משפחת אצל 20.30 בשעה 2.7.72 א׳ ביום
ואוהדים חברים פגישת ביאליק קרית — 5 הגפן רח׳

הנושא:
 חדש כוח — הזה העולם תנועת

המערכות בשידוד
— הקרובות הבחירות לקראת

ץ ובטחון שלום - מערך הקמת
המדינית ההנהלה חברי בהשתתפות

מציג: הקטן התיאטרון
ה ב דלי א מיז הנ ד לנ ד רי רווחוחקאסו•) פ

השקרים בוטיק
ב ת ם:י כ ביי וילברג אל1ו וקטר1י. עפ־י

אלהמברה׳ — יפו
 .8.30ב־ 28/6 ,ד יום

שלום, — פתח־תקווה
 .9.15ב־ 29/6 ה׳ יום

הדר, - גבעתיים
.9.00ב־ 30/6 ו׳ יום

אלהמברה, — יפו
.9.00ב־ 1/7 מוצ״ש

 בית־ארלוזורוב, — תל־אביב
.8.30ב־ 3/7 ב׳ יום

יד־למגינים, — יגור
.9.00ב־ 4/7 ג׳ יום

בית־החייל, — תל־אכיב
.8.30ב־ 5/7 ׳ד יום

 ״לאן״ תל־אביב, כרטיסים:
המשרדים. וביתר ו״רוקוקו״

ראשית: הפצה
.231655 :טלפון ״לאך,

244044 ל1י בן־ניסיחסיסו) !7י*ח (*קל0

תמרורים
. ד ל ו  הטלוויזיה לשדרן בניו־יורק, נ

 יוספה, ולרעייתו יבין חיים הפופולרי
נוספת. בת לזוג בן.

. ד ל ו  (הדו־ ישראל לשחקן־זמר נ
 בן: מיקי, ולרעייתו, גוריון דאיס)

דניאל.
. ר ח ב  של המדעית המועצה ליו״ר נ

 גדעון פרופסור של במקומו וייצמן מכון
 גרעינית, לפיסיקה מהמחלקה יקותיאלי
 לביו־ מהמחלקה שרון נתן פרופסור
פיסיקה.

ג ו ח  ראש של 70ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 את עתה המנהל לשעבר, ירושלים עיריית

 איש־שלום. מרדבי בן־צבי, יצחק יד
 חבר היה ,1923ב־ לארץ עלה וורונה, יליד

 מפא״י מטעם 1950ב־ נבחר תל־יוסף, קיבוץ
 1955וב־ ירושלים עיריית מועצת לחבר
 לראש נבחר 1959ב־ העיר. ראש לסגן

ירושלים. עיריית
. ג ו ח  של במועדון חגיגית בארוחה נ

עוב אמהות אירגון
 יוכדהולדתה דות,

שהי מי של 75ה־
יש של מורתם תר.

 שמעון גלילי, ראל
 כרמל ומשה פרם

 במשך וחברת־כנסת
 דבורה שנה, 20

רוסיה, ילידת נצר.
רפואה, שם למדה
ב־ לארץ עלתה
לפ והתחילה 1925
 ועסקנית כמורה עול

 היתה נוער, בחוגי
מו במזכירות חברה

 אירגון מזכירת תל־אביב, פועלי עצת
 שש במשך כנסת וחברת עובדות אמהות

קדנציות.
ה ק נ ע ו  בית־ של אזרחות־כבוד . ה

 שיד* יוסף היהודי-צרפתי לתעשיין שמש,
ביח מנועי מיפעל בעל שהוא י ק ובס ל
 ב- כנרת קבוצת מקימי בין שהיה מש, ש

 הפך הארץ את שעזב ולאחר עמק־הירדן
בצרפת. ידוע לתעשיין

ק נ ע ו  בר־ אוניברסיטת על־ידי . ה
 בר״ לתמר בספרות, א. מ. תואר אילן,
 והתעשייה, המסחר שר של אשתו לב,
בד־לב. חיים

ה נ ו ב אג״ם ראש עוזר לתפקיד . מ
 הרצל תת־אלוף של במקומו הכללי מטה

 ב־ אחר בכיר לתפקיד המתמנה שפיר,
 שעלה )46( אפרת יונה תת-אלוף צה״ל,
 ואחר בהגנה שירת מפולין, 1935ב־ לארץ

 במלחמת פעמיים נפצע בצה״ל, המשיך
במל אילת. על בקרב והשתתף השיחרור

 גולני חטיבת על פיקד ששת־הימים חמת
תפקי מילא ואחר ברמת־הגולן שלחמה

מרכז. ובפיקוד במטכ״ל דים

נצר

. ה נ ו  ארצות־הברית נשיא על-ידי מ
 הצבא של המטה לראש ניכסון, ריצ׳ארד

 ווסט־ ויליאם גנרל של במקומו האמריקאי
 קרייטון גנרל מהצבא, הפורש מורלנד

 השנים בחמש ששימש )57( אבראמס
 ב־ האמריקאיים הכוחות כמפקד האחרונות
 מגנרל גם ירש אותו תפקיד וויאטנאם,

ווסטמורלנד.
ם י ד מ ו ע  

ן ת ח ת ה  . ל
האמריקאי השחקן

כורגניין ארנסט
 כבר נשוי שהיה
ובע פעמים, שלוש

 ב־ חנויות רשת לת
 היהודיה לאם־וגאס,

ניומן. טובה
ם י ד מ ו ע  
. ש ר ג ת ה ל  

 בזמנו שהיתה מי
 של היופי מלכת

 להו־ נסעה ישראל,
ב־ והופיעה ליבוד

ניומן

 שהיתה גור עליזה ובטלוויזיה, סרטים
 בן לה יש ממנו אמריקאי, לרופא נשואה

שנתיים. בגיל
. ח ד ו מצ לנשיא כיועץ מתפקידו ה

 עד תרות ד״ר אל-סאדאת, אנואר ריים
 מצריים ממשלת ראש סגן שהיה קאשה,

 1966—1968 השנים בין ושר־התרבות
 קצר זמן 1970ב״ כיועץ לתפקידו ושמונה

עבד־אל־נאצר. גמאל של מותו לאחר
ה נ ו  ידיעות -עובדי ועד כחבר . מ
 קסי״)׳(״ג יהושע הגרפיקאי אחרונות,
 שנבחר לאשת מעובדי הראשון ג׳קפץ,

העיתון. לוועד

 המצילים נושאים ך!ךןןן!
הצעי הטובעת את 111111

 טבעה הצעירה בחיים. אינה שבבר רה,
למערבולת. סחפה שגל לאחר במהירות,

מלאו טמפראך־ קתרינה למריה
 — לישראל שהגיעה ביום בדיוק שנה 17

 האחרון יומה זה היה שעבר. השלישי יום
 שנחתה לאחר שעות חמש אדמות. עלי

 חסרת־החיים גופתה כבר שכבה בלוד,
תל־אביב. של שפת־הים על

 עם ללוד, הגיעה ההולנדית הצעידה
 יום בערב באירופה. טיול לאחר חבריה,

 ברומא, למטוס הקבוצה עלתה השלישי
 מריה לוד. לנמל־התעופה בחצות הגיעה

 לא כולם, עליזים גימנזיסטים וחבריה,
הת במלון, מראש מקום כמובן הזמינו

 חוף על הראשון לילם את לבלות כוונו
 מסלול על למחרת להחליט תל־אביב, ים

בישראל. טיולם
מ ואחד מירד. החליטו בבבוקר 4.30ב-

 כדוגמת בוקר התעמלות לעשות חבריה
 ריצה לאחר החוף. אל שהגיעו הישראלים

הסוערים. המים לתוך זינקו החוף, לאורן*
 דקה ויתיר — אותם הפתיע אדיר גל

 ״אני מערבולת. לתוך השניים נסחבו
 התהפך חברה מריה. צעקה טובעת,״

 אל נסחף במערבולת, פעמים מיספר
 כאשר למעלה. לצוף הצליח הקרקעית,

 איתר סביבו, הסתכל נשימתו, אליו הזרה
— אליה להתקרב ניסה הוא מריה. את

24


