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טבריה

במלון בערב, 9.00 בשעה ,15.8.79 רביעי, יום

טבריה ה1פדא
הבנרת לחוף

הכנרת נסיכת בחיות סקס
השחייה) בריכת (ליד

 אלחדיף), (לשעגר הצפון״ ״בידור במישרד מוקדמת: כרטיסים מכירת
 המופע ובערב טבריה״ ״פלאזה מלון של בקבלה .067־22596 טלפון
וחיילים. מיפעלים עובדים, לוועדי :הנחות טבריה״. ״פלאזה במלון
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היוקרתי במלון בערב, 9.00 בשעה ,10.8.79 שישי, יום

לרו□
ת בחיות סתת כ י ס ף 10 ״ 0 י נ

כץ גד העירייה ראש בחסות

 הקולנוע), (ליד זנתי הלחמי, בית עוזי אצל מוקדמת: כרטיסים מכירת
 בקבלה איזידור, קיוסק מור, מרכז ״אנדנדינו״ הדקל, במרכז לוין אלה

 בקופת המופע ובערב בעיר בתי״המלון כל של בקבלה ״לרום״, מלון של
 בקצין — לחיילים ומיפעלים. עובדים, לוועדי הנחות: ״לרום״. מלון
.059־6516 שלפון בכר, :מאורגנות לקבוצות הזמנות אילת. העיר

ת כני ת: בתו תי האמנו
מני מצרפת הבינלאומי הכוכב (״ראמייה״)סימון אפריק

הישראלית הדיסקו כוכבת — שרי יבדר ישעשע, ינחה, פאר

ת ק ה  יעקב בהדרכת ריקוד בקטעי — ״דומינו" הג׳א? ל

 נוי משה * נבחרים בשירים - אליעזרוב דליה * קלוסקי
ת הק ״הדולפינים״ ול

אר3מ אופנה תצוגות  ת1ו
ץ ׳79 ק״

תמרורים
 ראש־ של 66ה־ יום־הולדתו • נחוג

 של מצב! בגלל בגין. מנחם הממשלה
לשגה בניגוד מסיבה, כל נערכה לא בגין,

בגין חוגג
שעברה השנה לעומת

במ צויין 65ה־ הולדתו יום כאשר שעברה,
לירות. אלפי מאות שעלתה סיבה

 בקורס- הצוער־המצטיין ציון • הוענק
 פרג׳ טוביה לדרוזי צה״ל של הקצינים

 תת־ קצין־חי״ר־וצנחנים־ראשי, על־ידי
וילנאי. מתן אלוף

ישרא תערוכת־אדריכלות • נפתחה
 ובנו שרץ אריה האדריכלים על־ידי לית

 ב־ האמריקאי במכון־האדריכלים אלדר,
ה התערוכה, ארצות־הברית. וואשינגטון,

להצל זכתה השניים, עבודות את מציגה
ובמכ במערב־גרמניה שונות בערים חה

 בוואשינגטון התצוגה סיום ואחרי סיקו,
מוו הוא שרון אריה לנידיורק. תעבור

 באוהאוס חינך בארץ, האדריכלים תיקי
 התפרסם אלדר בנו פרס־ישראד. וחתן
 כבניין שלו, מייוחדות עבודות כמה בשל

 הים־ ומועדון בית־דובינר בת־ים, עירית
באכזיב. התיכון

 האוניברסיטה־העברית־ כרקטור • מונה
 משולם. רפאל הפרופסור בירושלים,

 בולגריה. בסופיה, נולד 49ה־ בן משולם
 את הבריח מפורסם, רופא-ילדים אביו,

 משולם .1944 בשנת לישראל מישפחתו
שי ואחר־כך באוניברסיטה־העברית, למד
 למדע. במכון־וייצמן כחוקר־בכיר מש

 החשיש השפעת היה מחקרו מתחומי אחד
 בינלאומי. בפירסום שזבה האדם, גוף על

הח ממרכיבי אחד כי התברר במחקרו
אפילפ לחולי תרופה לשמש עשוי שיש
 כפרופסור־מךהמניין, מונה 1972ב־ סיה•

 ל־ ראש־המחלקה. היה האחרון ותפקידו
שב בבית־הספר־לרוקחות חומרי־טבע

אוניברסיטה.
המיכללה־לביטחון־לאו־ כמפקד • מונה

 (״ג׳קי״) יעקוב תת-אלוף צה״ל, של מי
ב שרון אריק של סגנו שהיה מי אבן,
 תעלת־סוויס את שצלחה האוגדה על פיקוד

 ב־ ביותר הצעיר מפקד־האוגדה ואחר־כו
 אחדות שנים אבן בילה לאחרונה צה״ל.

 האלוף של במקומו בא אבן בלימודים.
 משירותו הפורש מרון, (״מנדי״) מנחם

הצבאי.
 למוסיקה האקדמיה כמנהל • מונה
 בדאון, יחזקאל פרופסור רובין, על־שם

 שלמד מי בדאון, אקדמיה. אותה בוגר
 סנט־פייר־דה־ במינזר גרוגורית זימרה
 בסמינר־הקי- מוסיקה לימד בצרפת, סולם

 בתל־אביב. ובאקדמיה־למוסיקה בוצים
 פורסמו. שלו רבות מוסיקליות יצירות

 מסורתיים יהודים בלחנים הרבה עסק הוא
 לתיאטרון, מוסיקה גם וכתב ובעיבודם,

וסרטים. בלט
 ארצות־ של האנרגיה כשר • מונה
 קולה, קוקה חברת נשיא שהיה מי הברית,

 מקומו את שקיבל עד דאנקן. צ׳ארלס
 שר־ סגן דאנקן היה שלזינג׳ר, ג׳יימס של

ההגנה.
ה הממשלתי העיתון כעורדד • מונה

ץ. עובדיה אל־אנבא, ערבי  בן דנון דנ
 עובד היה אלכסנדריה, יליד הוא 52ה־

רבות. שנים ראש־הממשלד, מישרד
 ל־ האירגון־הארצי כיושב־ראש * מונה

 ורדימון, טוביה בישראל, הגנת־הדייר
 מהווה מינויו מועצת־עירית־חיפה. חבר
במא האירגון של עמדותיו להקצנת סימן

 הגנת בחוק פגיעה או ביטול נגד בקו
הדייר.

 הפעם ציבורי, תפקיד לעוד • מונה
 אריאל השמאים, מועצת יושב־ראש של

 שימחה שר־האוצר של חביבו וינשטיין,
ארליך.

רשום היסטורי כאתר * הוכרזה
מק המפורסמת מיסעדת״הפאר ומסווג,

הממשלה הכרזת פי על בפאריס. סים
 במיסעדד, לבצע יהיה אסור הצרפתית,

הקישוט הריהוט, בתחום כלשהו שיפוץ
המוס הגורמים אישור ללא המיבנה או

 בטקסים הקירות וקישוטי הריהוט מכים.
.1900 משנת הם

שחקנית נסיון, לתקופת ♦ נפרדו
 של (המלאכים פארה היפהפיה הקולנוע
השחקן ובעלה פוסט־מייג׳ורס צאולי)

 מייג׳ורס, מיליונים) השווה (האיש לי
חודש ביחד בילו כי לדעת שנוכחו אחרי

מייג׳ורס נפרד
אחד חודש רק

האחרונה. וחצי השנה במשך בילבד אחד
 היהודי־אמריקאי הוגה־הדעות • נפטר

 בגיל מרקוזח, הרברט יליד-גרמניה
 שנתן מרקמה זה היה ממחלת־לב. 81

 60ה־ שנות של המתמרדים לסטודנטים
 ששימשה הרדיקאלית, הפילוסופיה את

 הסתייג כי אם למרד־הקמפוסים, יסוד
 של תורתו שלהם. האלימות מההפגנות

 חרות השיג לא האדם כי גרסה מרקוזה
 ביותר, החופשית בחברה אפילו אמיתית

 לאט־ להרגלי־צריכה, משועבד הוא שבה
 הביע שנים במשך ועוד. צעי־התקשורת

 באוניבר־ אלמוני כפילוסוף אלה דיעות
 הסטודנטים אשר עד סיטת־קליפורגיה,

 ״גילו״ 60ה״ בשנות באירופה המתמרדים
שערכו המימסד נגד ההפגנות בעת אותו.

מרקוזה נפטר
הקמפוסים מרד אבי

 מארכם, ״מאו, קראו: הם הסטודנטים,
השקפו את דחו 30ה־ בשנות !״מרקמה

 ביקר כאשר לשעבר. מחסידיו רבים תיו
 סטודנטים, אותו אילצו ,1971ב־ בגרמניה

הנו מדוכן לרדת השמאל־החדש, מאנשי
 שימשו דיעותיו כי טוענים מתנגדיו אמים.
באדר־מיינהוף. לכנופיית אידיאולוגי בסיס

 מראשונות עמדמי, חלה . נפטרה
 עלתה עמרמי .90 בגיל השנייה ד,עליה
מה והיתד, בעלה, עם יחד מרוסיה לארץ

 ליד עין־גנים של הראשונים מתיישבים
ומראשו רמת־גן, ממיסדות פתח־תקווה,

 האחרונות השנים 15ב* ההסתדרות. ני
השיטה. בית בקיבוץ התגוררה
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