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תמרורים
ג ו ח המז של 49ה־ יום־הולדתו ♦ נ

מפ של הכללי כיר
ש ומי העבודה לגת
מז לכן קודם היה
בשג ראשון כיר

ב ישראל רירות
ולאחר־מ־ מוסקבה

שר־המסחר־ סגן כן
 אריה והתעשיה,
אליאב. (לובה)

ב התפרסם לובה
ה הקריירה מהלך

 בתור שלו מגוונת
מאחו שעמד האיש

 לארץ העלאתם רי
פורם־ יהודי של

 הוא .1956ב־ סיני למלחמת בסמוך סעיד
 הקאדנציה וזו מפא״י־לשעבר מטעם ח״כ

ברציפות. שלו השניה
ג ג  הכללי המזכיר כפולה, שמחה ♦ ח

 יצחק העצמאיים, הליברלים מפלגת של
 שלמה הזמר שבנו אחרי יומיים ארצי.

 חתן התואר את וקיבל אשה נשא ארצי
.50ה־ הולדתו יום את חגג דוד כינור

ג ו ח  עורך־ של 62ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 אנקור־ ארי המערך), (מסיעת ח״כ הדין
 בעקיפין קשור, אנקוריון של שמו יון.

פע הצטרף הוא טרגיות. אפיזודות בשתי
 ראשי־ של פטירתם בעקבות לכנסת מיים

 משה של מותו עם תחילה לשעבר. ממשלה
במ ואחר־בך, החמישית, לכנסת ז״ל, שרת
ה בכנסת אשכול, לוי המנוח של קומו

בדרך־ נבחר השביעית לכנסת שישית.
המלך.

ה ר ח ב איגוד נשיאת לתפקיד ♦ נ
ב אקדמאיות, נשים

הנשי של מקומה
 ד״ר היוצאת אה

 מרים גלברד, חנה
 רעייתו אשכול,

ה אשכול לוי של
מנוח.

ה כ מ ס ו . ה
פרי־ סאלי לרבנות

תו ),24( זאנד,
אוה קליוולנד שבת

ה הפעם זוהי יו.
מ שאשר, ראשונה

לרב הסמכה קבלת
 הכשרתה את נות.

 בבית סאלי קיבלה
 של לרבנים הספר
 קולג׳ יוניון היברו

אוהיו. בסינסינטי,
ו ד ר פ  חיים של שנים 15 אחרי ♦ נ

 קושינה, סילכה הסרטים כוכבת ביחד,
 מורים הצרפתי השחקן עם רומן המנהלת

 קסטלי ריימונדו והמפיק )43( רונה
 שלוש לפני בחשאי התחתנה איתו )65(

 קסטלי, שנה. 12 ביחד שחיו אחרי שנים
 הישראלית בחברת הרבה לאחרונה הנראה
 כאילו השמועה את הכחיש אדר, עליזה
בפירוד. אשמה עליזה

ש ר ו  משטרת־ כדובר מתפקידו ♦ פ
ל וראש ישראל

הכל המפקח שכת
 שנות 22 אחרי לי,

 *משטרה, שירות
ב ניצב־מישנה ק ע  י

 למלא העומד נש,
 את פרישתו אחרי

ה המזכיר תפקיד
 מדרשת של כללי

ש בין שדה־בוקר.
במש תפקידיו אר

כ נש כיהן טרה
 כוח מחלקת ראש
 תינד במחלקת אדם
 של ומיבצעים נון

ל הושאל 60ה־ שנות ובתחילת המשטרה
 בלוס ישראל כקונסול -כיהן החוץ משרד

אנג׳לם.

פריזאנד

אליאב

 מייסד ,78 בגיל בבולטימור, * ר ט פ נ
 כלאו־ יעקב קונזפני, אויל אנזריקן חברת

הקר את שהתחיל בולטימור יליד שטיין,
 יחד הקים כרוכל, שלו המסחרית יירה

 לאחד והפך בטקסאס נפט חברת אביו עם
ארצות־הברית. מעשירי


