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 שהיה לביא, עמוס מישרד־הקליטה, של
האוני בוגר הכללי. למנהל המישנד. כה עד

 וסטא- כלכלה בחוגים העיברית ברסיטה
 השיכון, מישרדי של רפרנט היה מיסטיקה,

ה ומנהל במישרד־האוצר והעבודה הפנים
במישרד־הקליטה. קליטה לשירותי אגף

לש בצרפת זמר־השנה בתואר * ה כ ז
 הלהיטים עיתוני שני על-ידי ,1972 נת

המו הישראלי הזמר צרפת, של הגדולים
ש בראנדט, מייל, בצרפת, בעיקר פיע

 מתקליטיו שלושה
 ביותר כבר נמכרו

 כל עותקים ממיליון
אחד.
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 של 75ה־ הולדתה

 הגרמניה השחקנית
 תר״ האנטי־נאצית

הנחש גיזה, זה
השחק לאחת בת

 בעולם. טובות ניות
 1926ב־ התגלתה

 בראנדט פול הבמאי על-ידי
שנים וחמש כרנה
 השחקניות אחת היתד, כבר מכן לאחר

בגרמניה. החשובות
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 קזבלן, הסרט של

ו לביא, אפרת
די לענייני העוזר
ה של אנגלי אלוג
 גלובוס, קן סרט,
 קרוב־משפ־ שהוא
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. ט י ר  אחרי פ
פעי של שנים 16

 מי ספורטיבית, לות
מ לאחד שנחשב

 המשקולנים גדולי
הפולני בעולם,

בא־ ואלדמאר
 תוארים בשני שזכה

ב עולמיים תוארים

ם י פ צ • מ ק ו נ י ת כחמי בעוד ל
 לידסקי נירה עורכת־הדין חודשים, שה

 לבני לידסקי. צכי עורד-הדין ובעלה
).8( ואסנת )10( גילה בנות: שתי הזוג

ם י ד מ ו ש ע ר ג ת ה בארי • ל
 סטא־ יוסף של בתו ארצות־הברית, זונה,
 סטאלינה, אליובה סווטלנה לין,

 ,1967ב־ לארצות־הברית כפליטה שהגיעה
.1968ב־ נישאה היא לו פיטרס, וויליאם

ז פ ש ו  ב- איכילוב בבית־החולים • א
 ה־ בהתקף־לב, שלקה לאחר תל־אביב,

 המופיע רז'יגן שמעון שחקן־קומיקאי
באידיש. הבמה על

ר ט פ  בתל־ הדסה בבית־החולים * נ
 יעקב והמשורר הסופר ,70 בגיל אביב,

 בפרס וזכה ספרים 20כ־ שפירסם רימון
 תל-אביב, מראשוני דתית. לספרות שפירא

 בעיריית הסוציאלית המחלקה את ייסד
המזרחי. הפועל מראשוני והיה תל־אביב

• ר ט פ  הנא, הנא יוסף ,72 בגיל נ
ש אורתודוכסית, הנוצרית העדה מנכבדי

 על׳׳ה אות את חודשים מיספר לפני קיבל
 להגנה עזרתו עבור המדינה) לוחמי (עיטור

המדינה. קום לפני

ר ט פ  הדרוזי המשורר ,90 בגיל * נ
שי מאות שחיבר מאדי, סלימן שייך
 ישראל על שעברו המאורעות על רים
עדתו. ועל

ר ט פ  ש־ מוז׳אן בעיירה בביתו • נ
שנח מי ,91 בגיל הצרפתית, בריביירה

 פאכלו ,20ה־ המאה ציירי לגדול שב
ב מצייר החל בספרד, שנולד פיקאסו,

 לבית־הספר נתקבל 14 ובגיל שש גיל
ציו אלפי מאז וצייר בבארצלונה לאמנות

ל מספרד גלה מקוריים, בסיגנונות רים
 למישטר התנגדותו בגלל 1936ב־ צרפת
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