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שורה  בעולם. ביותר הסיגריות^המפורסמות עם אחת לב
אמריקאית. תערובת סייז. קינג סופר

ומעולה. עשיר מטבק דובק ע״י מיוצרת

.ב־זמ

תמרורים
ר ט פ  ה־ ,73 בגיל בתל־אביב, . נ

 דוד אברהם משורר־סופר־מתרגם
ל עלה באוקריינה, שנולד שלונסקי,

הר בגימנסיה ללמוד כדי 1913ב־ ארץ
 1921וב־ ברוסיה הוריו לבית חזר צליה,

 —עפולה הכביש בסלילת עבד לארץ, שב
שי בכתיבת העבודה לאחר עסק נצרת,

 כדי לפריס 1921ב־ נסע וסיפורים, רים
 והצטרף וספרות הרוח במדעי להשתלם

 יומו ועד מאז דבר. למערכת שנה באותה
הו וספרים, שירים בכתיבת עסק האחרון

ספ ומדורים שבועונים וערך לאור ציא
 שהוצגו מחזות עשרות ותירגם רותיים

בארץ. התיאטרון במות על

ה ד ל ו  של הטלוויזיה מדור לעורך ♦ נ
 ),40( שרביט נחום אחרונות, ידיעות

ומ בארץ שנולד
 השאר בין שמש

 בבית- כמורה גם
יאי ולאשתו ספר,
 מזכירה שהיא רה,

רבי בת בבית־ספר,
 3 הזוג לבני עית.
 טל קודמות: בנות

ו )11( יפעת ),16(
).5( זוהר

: ו ה  יום- . נ
 של 43ה־ הולדתו

היש הבמאי־מפיק
 גד מנחם ראלי

ל בבית־הספר למד בטבריה, שנולד לן,
ובאו ויק אולר בלונדון ותיאטרון אמנות

 היה וטלוויזיה, סרטים ניו־יורק ניברסיטת
 החל תיאטרון, במאי
לע שנים 10 לפני
 ביים בקולנוע, סוק

 מכל סרטים יותר
 אחר, ישראלי במאי
 ה־ על עתה עובד

ביו הגדול מיבצע
 קזבלן. שלו, תר

 רחל למאפרת נשוי
 לשלוש ואב גולן

),20( רות :בנות
ויעל )14( נעמי

)8. (

. ה נ ו לתפ מ
 רסקו, מנכ״ל קיד

 לפני שנפטר קרוא, ישראל של במקומו
 בוגר ),40( וינשטיין יגאל כחודשיים,

 במיקצועו, בניין מהנדס בחיפה, הטכניון
 מיפעלי כמנכ״ל האחרונות בשנים שימש
ובשדרות. בחולון מבט הטרומית הבניה

. ה נ ו יש שגרירות יועץ לכהונת מ
המח מחלקת מנהל סגן בוואשינגטון, ראל
המ יועצו שהיה ומי במישרד־החוץ קר

רפיח. צבי שר־המישטרה, של דיני
ה נ ו  הסלע מלון מנהל לתפקיד ♦ מ

 ),43( כהירי נפתלי אל״מ באילת, הארוס
 מחוז מפקד שהיה

 ומדריך בוגר דן,
 בשליחות בפו״מ,
ומו בחו״ל צבאית

 קיבל רמאללה, של
ה תפקידו לצורך

 לשנה חופשה חדש
מצה״ל.

ה נ ו  על- . מ
ניכסון, הנשיא ידי

ב ארה״ב לשגריר
 של במקומו ישראל,
ש ברבור, וולוורת

במ בתפקיד כיהן
 קנת שנים, 12 שך

 בהודו. ארה״ב שגריר שהיה ),73( קיטינג
 למישפטים בבית־הספר לימודיו את סיים

כ לעבוד והתחיל הארוודד באוניברסיטת
העו במלחמת .1923ב־ בניו־יורק פרקליט

 ובמלחמת בצבא סמל היה הראשונה לם
 בריגדיר־ לדרגת הגיע השנייה העולם
 בבית־ שנים תשע במשך כיהן גנראל.

 1964ב־ הובס לסנט, נבחר ואחר הניבחרים
 כשופט שכיהן ואחרי קנדי רוברט על־ידי
בהודו. שגריר לתפקיד מונה עליון,

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  שהיה מי . ל
 אוורי הבינלאומי, האולימפי הוועד נשיא

 רוייס הגרמנית והנסיכה ),85( כראנדג'
 וילהלם פרידריך של מצאציו שהיא ),37(

 תורגנד ששימשה פרוסיה, מלך השלישי
 במים־ וטיפלה במינכן באולימפיאדה נית
.,בבראנדג תפקידה גרת

שרכיט

1864 הזה העולם


