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סייזז1[¥1£ רגילה קינג־
ד טובה א כתמי שינוי לל

תמרורים
ו א ש י  בנוכחות בסן־טרופז, ♦ נ

 של בניצוחה אירופיות, ורוזנות דוכסיות
רי מישל ממונאקו, קלי גרייס הנסיכה

),22( דה־כשארט ואבדין )26( מון
 מישל אצילה. צרפתית למשפחה נצר שהיא

אלכסנ הצרפתי הצמרת ספר של בנו הוא
 כל של ראשיהן עברו ידיו תחת אשר דר,

 יעד ידועות משחקניות באירופה: המי־ומי
האצולה. נשות

ה ת נ ו  מי ראשית, ח״ן לקצינת ♦ מ
 הרמטכ״ל של הכספי היועץ עוזרת שהיתר,

ה אגף ראש וסגן
ה במשרד תקציבים
אלויף־מיש־ ביטחון,

תו דבורה נר,
 במקום שבאה ,מר

 סטלה אלוף־מישנד,
מתפ שפרשה לד,

שש ■לאחר קידה
התפ מילוי שנות

ל והמתבוננת קיד
ב לתפקיד עבור
דבו החוץ. משרד

ב נולדה תומר רה
לארץ עלתה פולין,

 סיימה שנה, בגיל
 ומשפט לכלכלה והוסמכה בתל־אביב תיכון

 התגייסה 1950ב־ תל־אביב. באוניברסיטת
 מ־ קצינים. קורם סיימה 1952וב־ לצה״ל

לרמטכ״ל. הכספי היועץ במשרד עבדה 1955

ר ט פ בירו הדסה בבית־החולים ♦ נ
 ברזילי ישראל השר מהתקף־לב שלים,

ב נישאווה יליד .57 בגיל (אייזנברג)
בח התחנך פולין,

 צעיר ומגיל דר
ה במפלגת פעיל
עלה הצעיר. שומר
וכע 1934ב־ ארצה
 אחדות שנים בור
קי מייסדי בין היה
 היד. נגבה. בוץ

ומ מוסיקה חובב
 מקהלות. על נצח

נת 1948 בספטמבר
הרא לשגרירה מנה
ב ישראל של שון

 ח״כ היה פולין.
 בכנסת מפ״ם מטעם

 מספר כיהן והחמישית. הרביעית השלישית,
 והיד. הדואר וכשר הבריאות כשר תקופות

הנוכחית. בממשלה הבריאות לתיק מיועד

ר ט פ  אחרי ,69 בגיל בתל־אביב, ♦ נ
ה מועצת יו״ר שהיה מי ממושכת, מחלד.

 ועדת חבר בנק־לאומי-לישראל, של מנהלים
כל לענייני השרים

המפ ומראשי כלה
ה הליברלית לגה

ע — עצמאית ש י
הו ר. י ד ר יליד פו

ב־ קיבל ברלין,
 דוקטור תואר 1926

ל עלה למישפטים,
היה ,1933ב־ ארץ
הפרו־ מטעם ח״כ

ה בכנסות גרסיבים
ו השנייה ראשונה,

 ממייסדי השלישית,
ע שבראשה רסקו

עת 1957 עד מד
 של הדירקטוריון יו״ר תפקיד את קיבל

בנק־לאומי־לישראל.

. ר ט פ ש מי ,89 בגיל בניו־יורק, נ
ה ארבעת במשך רוסיה ממשלת ראש היה

 ניקולאי הצאר הפלת בץ שעברו חודשים
— 1917ב־ הבולשביקית והמהפכה השני

 קרני אלכסנדר
ב ששימש סקי,
כ גם תקופה אותה
 ולא הצבא מפקד

 את נכונה העריך
ה של רצונו חוסר

המלח בהמשך עם
ה חוסר את מה.

 ניצלו הזד. הערכה
ל 7ב־ הבולשביקים

ל כשגרמו נובמבר,
 את ותפסו הפלתו

 קרנסקי השילטון.
 ובס־ מרוסיה נמלט

ו בריטית פינת־דייג
ב מהפכת־נגד גלותו ממקום לעורר ניסה

 ו־ סטאלין את בעיקר התקיף הוא רוסיה.
 התגורר האחרונות השנים 25ב־ טרוצקי.

בניו־יורק.

ברזילי




