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ד ל ו  של )19( הצעירה לאחותה ♦ נ
 המפיק ולבעלה פארו, טיסה פארו, מיאה

 טיסה בכור. בן — דין טרי 29ה־ בן
לדין. נשואה אינה

ד ל ו  המהפכה יום ליולי, 23ב־ ♦ נ
 יליד החיפאי לעורך־הדין בן, המצרית,

 ראפע עלי אל-אסד דיר הגלילי הכפר
 המזרחית, ירושלים ילידת שרה ולאשתו

בחברות נאשמה כאשר ראפע הגן עליה

ראפע

 ושוחררה פלסטין לשיחרור העממית בחזית
 שמו: לילד ניתן השבוע הוכחות. מחוסר

 מברזל עשוייה חרב שפירושו מוהנד,
הודי.

ה נ ו  של הכללי המנהל לסגן ♦ מ
 שלוש אביעזר של במקומו משרד־החוץ,

 לנהל שיוכל כדי זה, מתפקיד שהשתחרר
ביש שיקאגו של הלאומי הבנק סניף את

אמיר. שמעון - ראל

ה נ ו  לבעיות לנשיא יועץ לתפקיד ♦ מ
 במחוז הערבית המחלקה מנהל מיעוטים,

 הדרוזי ההסברה, במרכז והצפון חיפה
 במקום מועמד שהיה מנצור, כמאל

 השביעית. לכנסת המערך של ריאלי לא
הק בעניינים מנצור יטפל הנוכחי בתפקידו

 לנשיא ידווח והוא המיעוטים בבני שורים
 ערביים סופרים של ספרותיות יצירות על

 מבני אזרחים של בפניות ויטפל ודרוזים
הנשיא. לבית הפונים המיעוטים

ה נ מ ת  מכון לנשיא מיוחד לעוזר ♦ נ
 אהרון ד״ר — סייבין פרופסור וייצמן

 בצעירותו שהתחנך כגד״דכ, גכריאל
 הצבאי שירותו בתום ולאחר־מכן, בארץ
סיים לארצות־הברית. יצא — בצה״ל כקצין

כגד־־דכ

באוני בהנדסה והשני הראשון התואר את
לני דוקטור התואר ואת מולידו ברסיטת

פנסילבניה. באוניברסיטת מערכות תוח

ע צ פ  מרכזי תפקיד המשחק האיש ♦ נ
יש בין השלום שיחות להשגת במאמצים

 ראלף האו״ם, מזכיר עוזר לארצות־ערב, ראל
 צלע. ושבר בביתו שנפל ),66( כאנץ
 אושפז — מאוד פגומה שראייתו באנץ,

 ממשיך הוא משם גניו־יורק, בבית־חולים
השלום. שיחות למען במגעיו

ר ט פ  תל־השומר, בבית־החולים ♦ נ
 תנ״ך מפרש והמחנך, הסופר ,78 בגיל

 — ושעשוע מיקרא לימוד, סיפרי ומחבר
 לארץ עלה רוסיה, יליד ליכוכיץ. זלמן

 היה ספרים. ובכתיבת בהוראה ועסק 1926ב־
ז״ל. אלתרמן נתן המשורר של דודו


