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תםחרים
הפלמ״ח פרחי

 של 64ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
תונאי(בעיקר משורר גורי, חיים  ועי
 כותב הוא בו דבר, ההסתדרות, ביומון

 בו בשבוע וחגור), חגי שמות־העט תחת
 לשירה ישראל בפרס זכייתו פורסמה

החוו את לבטא היטיב ולסיפרות(״הוא
הסו־ עם יחד זמננו״) של המרכזיות יות

הק בירושלים, לישראל הראשית נות
מע אחד וולפסון, אביו). שם על רוי

לדיו שרת  חנות־ בעל רוסיה יוצא של י
 החל הסקוטית, בגלסגאו קטנה רהיטים

 14 בגיל העסקים בעולם דרכו את
 רשת מהרה עד שפתח בכפרים, כרוכל
 רס)1סט ׳זניברסל כל־בו(גר״ט חנויות

מיליאר לאלפי מגיע כיום, שמחזורה,
מעס־ אחד לשנה. שטרלינג לירות די

גורי משורר
מרכזית רה1ח

־

ד גורי, להלן). שמיר(ראה משה פר לי  י
 החקלאי בית־הספר בוגר הוא תל־אביב,

 פל־ איש בצפון, תבור הר שעל בחר■
 שספר לאירופה, ההגנה ושליח מ״ח

 לפני פורסם אש, פרחי הראשון, שיריו
רי של אביו שנה. 40 גו ישראל היה גו
 מצניע־לכת(וצים־ מנהל־חשבונות רי,

 כח״כ שעלה, תל־אביב, בעיריית חוני)
 הכספים ועדת יו״ר לתפקיד מפא״י,

 לעובדי הציע במיסגרתה הכנסת, של
שתב ,50ה־ שנות ראשית של המדינה

 רמת־ את ״להתאים העלאת־שכר, עו
המדינה". של הדלה ליכולת חייהם

הבקטריולוג בן
 של 66ה־ יום״הולדתו ♦ נחוג

 א1(ה רב־תפוקה סופר שמיר, משה
שר מלך בשחת, הלך ב יזנה זדם, ב
 זכייתו על פורסם בו בשבוע זרה), חצר
 לעיל) ראה גורי, חיים המשורר עם (יחד

 ולסיפרות(״הוא לשירה ישראל בפרס
 הקולקטיביות לחוויותיה ביטוי נתן
ליד שמיר, מתחדשת״). אומה של  צפת י

ש של ובנו מ שי ש לוג(  כמנהל בקטריו
 הממשלתית), הווטרינארית המעבדה

 הצעיר, השומר איש בצעירותו היה
 (מישמר־העמק), והקיבוץ הפלמ״ח
 המדינה, ראשית מאז לעבור, שהספיק

 את במחזה, צה״ל, שבועון את ערך עת
 עד השמאל מן הפוליטית הקשת כל

 ארץ־ישראל של הקיצוני הימין
 חבר־ בהיותו כפה שימש לו השלמה,

הליכוד. מטעם כנסת

האיים מן דן1הר
 הוואי, בירת בהונולולו, ♦ נחוג

ל 70ה־ יום־הולדתו  פרדיננד ש
 21 במשך שהיה מי מרקום, אדרלין

 הפיליפינים, של השישי נשיאה שנים
 במיזרח״אסיה האיים 7107 מדינת

 ארצות- מידי עצמאותה את שקיבלה
 שעלה מרקוס, .1946 בשנת הברית

 הבטיח דמוקרטיות, בבחירות לשילטון
 ״חברה בניית הפיליפינים מיליון 50ל־

 עת מהרה, עד התכחש לו מצע חדשה״,
 בשנה שהסתיימה, הרודנית לדרכו פנה

 למדינת־ בבריחתו־הגלייתו שעברה,
 האוקיינוס במיזרח האמריקאית האי

השקט.
• • •

מסקוטלנד המיליונר
 וייצמן במכון בחווילתו ♦ נחוג

ל90ה־ יובדהולדתו ברחובות,  סר ש
שב העשירים אחד וולפסון, אייזיק

הגדו התורמים ואחד בריטניה יהודי
 בארץ(ממכון ומוסדות למיפעלים לים

הרב־ מושב שלמה, להיכל ועד וייצמן

 בארץ: וולפסון של ידועים היותר קיו
 של יורשתה פז, חברת־הדלק יסוד

 את שיצאה של, הבריטית חברת־הדלק
הבריטי. המנדט סיום עם הארץ

המלכותי המחוך
 בס־ ,בתצוגות בניו־יורק, ♦ נחוג

שיוצר חדש ובבושם כרסתני פר־זיכרון

)1976(וולפפון מיליונר
קטנה חנות

 150ה־ יום־הולדתה למאורע, במיוחד
 ומוצרי־ העדיים התכשיטים, חנות של

 שביום טיפאני*, היוקרתית הראווה
 נאלצה ,19ה־ המאה בראשית פתיחתה,
ארב של ראשון יום במחזור להסתפק

 נסקה אך בלבד, סנטים 98ו־ דולר עה
 מכירת בעזרת השאר בין אל־על, מאז

 כמחוך־היהלומים יוצאי־רופן פריטים
 לחם, איו מארי(״אם צרפת מלכת של

 ולקוחות אנטואנט עשתר) שיאכלו
 זמן, שמצא לינקולן, כאברהם נכבדים

 לבוא מילחמת־האזרחים, של בעיצומה
ש הבירה מוושינגטון  ענק־פני־ ולרכו

 טיפאז׳ מוכרת היום כי ואם לאשתו. נים
 המחוך מן שמרניים יותר תכשיטים
 מציעה גם זאת, בכל היא, המלכותי,

 ומילונים בדולח עשויים טניס כדורי
בכריכת־כסף.

 ערין משי בד סונ על קרויה החנות *
 לקר לחונ מעבר הונצח ושחה ביותר
 חאור,בסיפרו(ולאחר האסירים חותיה

 קאפוטה, טחמאן של בסירסו) סבן
 סתנחסת בו נטיפאני, אדוחודנוקד

 בבך העלובה ח״ה אימת על צעירונת
 -חלונות ליד בוקר סר• חולפת שהיא

 לועסת כשהיא טיפאני של הראווה
יהלומים. על וחולסת יבשה לחסניה
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