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השומרית וערכה שם הראל, ביערות

תמרורים
• ג ו ח  השחקן־זמר של טכס־נישואיו נ

 כארכאדה עם )60( סינטרה פראנק
ה של רעייתו שתיתח מי )׳46( מארכס

 נערך טכם־הנישואין מארכס. זפו שחקן
 ארצות- שגריר של באחוזתו בוושינגטון,

 א;נ־ וולטר לשעבר, בבריטניה הברית
 יום באותו מגיעות כשמידות־החום פרג,

 הרבי־ נישואיו הם אלה מעלות. 41.7ל־
 בעבר נשוי שהיה ״פראנקי״, של עיים

 שלושת אם שהיא כאראכטו, לנאנסי
 השחקנית היתה השנייה אשתו ילדיו.

ה והשלישית גארדנר, אווה היפהפיה
ב ממנו הצעירה פארו, מיה שחקנית

ב נלוותה הנוכחית רעייתו רבות. שנים
 רד ברחבי מסעותיו לכל האחרונה שנה

 בדצמבר בישראל גם עימו שהתה עולם,
 הירושלמי הילטון במלון גרו והם האחרון,

 מדי- מצלצלת כשבארבארה נפרדת, בדירה
לארו מיצרכים ומזמינה המלון לטבח יום
ב בעצמה בישלה אותן איטלקיות חות

 ממוצא שהוא אהובה, עבור הדירה מיטבה
איטלקי.

ג ו ח  נשיא של 64דד הולדתו יום • נ
 לנשיא פורר. ג׳ארלד ארצות״הברית

 בביקורו שהחל צנוע, מישפחתי נשף נערך
 לבדיקות האישי רופאו אצל הנשיא של

 רק מצויין. במצב שהוא שקבעו מקיפות,
ה הצטרף הבדיקה תוצאות קבלת אחרי
הכבודו. שנערך לחגיגה נשיא

ה ל ע ו  במישטרת סגן־ניצב לדרגת • ה
 מדור־המו־ ראש בנאי, זכריה ישראל,

 מחוז מישטרת של המרכזית ביחידה דיעין
ה המוחות כאחד נחשב בנאי תל־אביב.
 נזקף ולזכותו המישטרה של מבריקים

ב הקשורות מסובכות פרשיות פיענוח
לפרסמן. אי-אפשר שעדיין מודיעין,

 העי- עבודה, שנות 25 לאחר • *ט ר פ
 של ומייסדה מנהלה כלצן, חיים תנאי,

 (עיתו- עתי״ם והידיעות החדשות סוכנות
ה את הקים הוא נות־ישראל־מאוגדת).

 ד עלוב מחדר־מישרדים שהתחילה סוכנות
 סוכנות־ידיעות והפכה ניידת מכונת־כתיבה

 עתה עובדים. מאה היום המונה גדולה,
הבל בשטח הישן לחלומו בלצן יתמסר
 כתיבת על להקל מנסה הוא שבה שנות,
 ממלא בתפקיד מקומו את העברית. השפה

 מנהל שהיה ולנר, אלתר העיתונאי עתה
צבאי. וכתב הצופה של אדמיניסטרטיבי

• ר ט פ מר־ יחזקאל ,52 בגיל נ
ידי של האדמיניסטרטיבי מנהלו חיים,

 השנים 18 במשך עבד שם אחרונות, עות
 שמילא אחרי לעיתון הגיע האחרונות.

ש מר־חיים, בחיל־המודיעין. דומה תפקיד
 בשנים סבל לכל, פנים מסביר איש היה

ש בעת נפטר גבוה, מלחץ־דם האחרונות
שיגרתיות. לבדיקות אושפז

• ר ט פ  עבודתו, במקום פיתאומית, נ
 מוזיאון מעובדי ),64( שנידלדר אהרון

 היא שנידלדר, טובה רעיהו, תל־אביב.
ה של והוותיקים הבכירים העובדים מן

 הוא שורר צבי ובנו הקאמרי, תיאטרון
 וחבר בית-שאן עמק במישקי ידועה דמות
נווה־איתן. קיבוץ

ר ט פ  <אייזנ־ איתן יונה • נ
 הנהלת חבר בזמנו היה ),73( שטיין)
 ראש־עיריית וסגן הליברלית המיפלגה

 קרי■ אברהם של כהונתו בימי רמת־גן
ש במישפט התפרסם עת באותה ניצי•
עס שניהל בכך הואשם שבו נגדו, הוגש

ש בליזוכסקי, שלמה הקבלן עם קים
 ה־ ביגלל בעירייה. תפקידיו את חפפו

 הליברלית המיפלגה הציגה לא מישפט
בעירייה. נוספת לכהונה מועמדותו את

 נשיא )78( קוט יוסף ד״ר • ר ט פ נ
 בארץ. ותיק רופא בישראל, אדוס דוד מגן
 בתחנת- מחקר עשה המדינה קום לפני עוד

הש על בנהריים החשמל חברת של הכוח
 בתחנה העובדים של פיזיולוגיות פעות

שו פיתח זה מחקרו — חם אקלים בתנאי
 היום המשמשים נוספים, מחקרים של רה
 ראש היה צה׳׳ל, של חיל-הרפואה את

 לאחר־מכן ההגנה, של שירותי־הרפואה
 פליטי־השואה, של רפואי בשיקום עסק
 בכפר־סבא. מאיר בית־החולים את ניהל

ל המדינה נשיא אותו מינה 1973 בשנת
 הם בניו אדום. דוד מגן כנשיא תפקידו

הכי המחלקה מנהל קוט, איתמר הד״ר
 וד״ר בילינסון, בבית-החולים רורגית
בטכניון. כפרופסור המשמש קוט, יהודה

 שפש- המבקרים, אלף שלושים
וב לוהט בחום האחרונה בשבת טו /

ירו שבהרי הבקעות אחת על אבק דרכי
המ נראה הראל, לקיבוץ מזרחית שלים,

ענק. גן־שעשועים כמו קום
צבעו סככות ברוח, מתנופפים דגלים

 אוהלים מאות סלעי, בנוף המזדקרות ניות
 מג- הירק, חורשות בין הפרושים לבנים

 :לכל ומעל במוודבידור, רשי־ספורט,
ב מרהיבים ענקיים מיבני-עץ עשרות
 של מראה למקום שיוו אלה כל —־ יופיים

 בדימיונם רק הקיימת קסומה, אגדות ארץ
ילדים. של

עמו ובטפם, בזקניהם המבקרים, רבבות
 מגשר-לונדון נהרו לעייפה״ מאכלים סי

 אל הנגב, מבואות קיבוצי של עשוי־העץ
 ;גן־שמואל קיבוץ של הענקית נעל־העץ

 סיירו אינדיאני, כפר אוהלי בין נדדו הם
ב־ השתעשעו הפרוע, המערב של בסלון

 עץ עשויים מיתקניו שכל לונה־פארק
 בין הונחו שפסיה ברכבת־ננס ודהרו וחבל

המיבנים.
 את לפרק שלא שהציע מי כבר נמצא

 הג׳מבורי — החמישית השומריה מחנה
 כל את להשאיר — השומר־הצעיר של

 לפארק־לאומי. ולהפכו במקום המיתקנים
 הוצאו ל״י מיליון לשלושה קרוב סוף־סוף,
נוס ימי־עבודה רבבות השטח. להכשרת

 זהכישרון, הדימיון על לדבר שלא פים,
 מר־ והמיבנים המיתקנים בהקמת הושקעו

 השומר־ כי להמחיש נועדו אלה היבי־העין.
 של המישמרת־הצעירה דווקא אינה הצעיר

 האחד־ לתהלוכות מיסגרת תנועה־פוליטית,
 1 אלא — ברחוב להפגנות־מחאה או במאי

 וה- שהצופיות ותוססת חיה תנועת־נוער
העיקרים. מסממניה עדיין הם מחנאות

 מכושר הזו החיצונית שההתרשמות אלא
דה־ ומהצופיות היוצר, והדימיון העשייה
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