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בישראל. הראשונה
 פילטר אורך. מ״מ 100 יל
 לכן במיוחד, ארוך ,

יותר. מעודן עישונה ""•
אמריקאית. תערובת א
ותהנה! נסה! קנה! *

ר ח ב  בישיבה חשאיות, בבחירות ♦ נ
 כרקטור האוניברסיטה, סנאט של מיוחדת

ה פרופסור — תל־אביב אוניברסיטת ר ד  אנ
ס. רי פ ה״  הולנד, יליד דה־פריס, ,פרוס ד

באוני הרפואית השכלתו את קיבל ,1911
וב 1940ב־ לארץ עלה אמשטרדם, ברסיטת

 בקבוצת כחקלאי עבד שנים שלוש משך
 כיהן 61—43 בשנים נחמיה. ובשדה גבע

 בבית־החולים ובהוראה רפואיים בתפקידים
 של לרפואה ובבית־הספר בירושלים הדסה

לאו בירושלים. העיברית האוניברסיטה
 ב־ דה־פרים הצטרף תל־אביב ניברסיטת

הרבי הרקטור הוא דה־פריס פרופ׳ .1961
תל־אביב. אוניברסיטת של עי

ג ש מי של 48ה־ יום־הולדתו ♦ נחו
 האלוף הישראלי, חיל־האוויר מפקד היה

 של חייו רוב טולקובפקי. דן (מיל.)
 שהוא טולקובסקי,

 ובוגר הארץ יליד
 הרצליה הגימנסיה

הנד בלונדון שלמד
קשו — מכונות סת
 למד הוא בטיס. רים

 בחיל־האוזיר טיסה
 כ־ והשתתף הבריטי

 במלחמת־ טייס־קרבי
 ב־ השנייה. העולם

 החלטת אחרי ,1947
 ארץ־ של החלוקה
 החל באו״ם, ישראל

 טולקוכסקי ברכש טולקובסקי
המ עבור מטוסים

 ל־ הצטרף המדינה, קום עם שבדרך. דינה
 של המיבצעים לקצין מונה ואף חיל־האודיר

 עלה הוא 1953ב־ סגן־אלוף. בדרגת — החיל
ה חיל־האוויר מפקד בתור אלוף, לדרגת

 ועבר מהצבא השתחרר עת ,58 עד ישראלי,
דיסקונט. בנק של ההשקעות חברת את לנהל

ג ו ח הפרו של 60ה־ יום־הולדתו ♦ נ
באוניבר למשפטים המניין מן שלא פסור
 בית־המש־ ונשיא בירושלים העיברית סיטה

 זאב — 1965מ־ בתל־אביב המחוזי פט
ב שלמד אוקראינה יליד צלטנר, צלטנר.

 והיידלברג, לייפציג ברלין, אוניברסיטות
 ב־ לישראל. 1936ב־ עלה בפאריס, ומשפטים

 המחוזי, בית־המשפט שופט נתמנה 1949
 העליון בבית־המשפם שופט־בפועל 1952וב־

 של המינוי את קיבל 1953ב־ בירושלים,
 בתל־אביב המחוזי בבית־המשפט תורן נשיא

 השופט ׳.65ב־ קבוע, לנשיא שמונה עד
בתל־אביב. השופטים ברחוב גר צלטנר

ג ו ח  השר של 67ה־ יום־הולדתו * נ
 מטעם בממשלת־הליכוד־הלאומי היק בלי

 הארץ, יליד ספיר, ספיר. יוסף — גח״ל
ב עסק רביעי, דור

בחקלאות/ צעירותו
בפתח־ משק כבעל

 בה העיר תקווה,
 בשנים שימש הוא

כ 1951 עד 1940
 1953 בשנים ראשה.

 ספיר כיהן 1955 עד
 ועם כשר־תחבורה,

—חרות גוש הקמת
 הוא ,1965ב־ ליברלים

 ליושב־ראש נבחר
 הצטרפות עם שלו.
ב לממשלה, הגוש
 מונה ,1967 מאי

זה. גוש מטעם השרים משני כאחד ספיר

ר צ ע ה הקולנוע שחקן בפאריס, י נ
ב כחשוד לחקירה, דמן, אלון צרפתי

 מרקוביץ. סטפן ראשו, ושומר חברו רצח
 לאחר נתקבלה דלון את לעצור ההחלטה
 זריקה לו הזריק ואף אותו, בדק שרופא
 אחרי בחקירה. לעמוד מסוגל הוא כי וקבע,

ממעצרו. דלון שוחרר — שעות־חקירה 35

ה ת ל  שבריאותה הקולנוע שחקנית ♦ ח
מנפי כתוצאה ומתמיד, מאז רופפת היתר,

 ליז — ילדותה בשנות סוס גב מעל לה
ב נפילה באותה שנפגעה ליז, טיילור.

 הפעם כך. בשל פעמיים נותחה כבר גבה,
ש חוששים ורופאיה למדי, חמור המצב

נוסף. ניתוח לעבור תצטרך

ה ת ס י ד נ ב א ת ה  באמצעות . ל
 הצרפתיה הקולנוע שחקנית שינה, גלולות

 בא ההתאבדות ניסיון רדו. בא בריג׳יט
ב בהריון. היא כי לבריג׳יט שנודע לאחר
 הריון כי ידוע היה בפאריס האמנים חוגי

ה בנה עם וגם תמיד, בריג׳יט את הפחיד
 מקיימת אינה לרצונה, בניגוד שנולד יחיד,

שהם. כל קשרים

ה הווולרד הז


