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ה נ ו למח הקרייה מנחל לתפקיד • מ
 טו־ יוסף של במקומו בנגב. גרעיני קר

 שנים שמונה במשך בתפקיד שכיהן ליפמן
 המועצה של הכללי למנהל עתה ונבחר

 ),52( סרוסי אכרהם פרי־הדר, לשיווק
 ב־ הכימיה לימודי את 1941ב־ שסיים

 הקרייה מנהל כסגן 1968מ־ מכהן אורגוואי,
גרעיני. למחקר

ם י פ צ ק מ ו נ י ת  כחצי בעוד • ל
 ח״כ איל־הספנות של בנותיו שתי שנה,
ה רהל, הבכורה, הבת מרידור. יעקב

כבר שהוא קרסרמן יוסף לח״כ נשואה

קרמרמן ורחל יוסף
— איל־הטפנות

כשן ומיקה יגאל
לנכדים מצפה —

הצעי והבת קודמים, מנישואים לבן אב
 יחד בניו־יורק עתה הנמצאת מיקה, רה
 שהוציא כשן יגאל הזמר בעלה עם

 באר״ הראשון תקליטו את שבועיים לפני
צות־הברית.

. ה כ  שהוא האנזנותי החינוך באות ז
 הכבוד ליגיון של ממערכת־הדירוגים חלק

ה הכוריאוגראף צרפת, ממשלת מטעם
 כמנהלו המכהן כרמון יונתן ישראלי

 אולימ־ הפאריזאי המוסיקול של האמנותי
 הטוב טעמם בעיצוב חלקו עבור פיה,
אמנות. בענייני הצרפתים של

ה כ  של למנצחים ראשון בפרס • ז
סיי האיטלקית בעיר למוסיקה האקדמיה

הקא התזמורת של המוסיקלי המנהל נה׳
 שגבר מלר, עמום רמת־גן של מרית

ארצות. 70מ־ מנצחים 85 על

ו א ש י מח ראש של מזכירתו • נ
 ח־ בראל, יוסף בערבית החדשות לקת

 מוסלמית שהיא זאייד ג׳יהאד ג׳ינג׳ית
 מ־ דרוזי שהוא נאסר פרחאן והכתב

בקפ לירה־דבש יצאו השניים עוספיה.
ריסין.

ר ט פ  זקן ,65 בגיל נין, בכפר • נ
 זועכי, חמזי בישראל, זועבי חמולת

 סייף־אל־ נצרת עיריית ראש של אחיו
 ראש מקום את עתה שיתפוס זועבי, דין

החמולה.

. ר ט פ ש האיש ,72 בגיל בספרד, נ
 ב־ והודח שנים 11 במשך בקובה שלט
 פולגנציו קאסטרו, פידל על־ידי 1959

 הדחתו, אחרי מארצו שהוגלה כטיפטה,
 בצבא סמל היה בפורטוגל. מאז התגורר
 נבחר ,30ה־ בשנות לשילטון עלה הקובני,
 מילא אותו תפקיד ,1940ב־ קובה לנשיא

ב שימש ,1952ב־ שוב נבחר ,1944 עד
 את כבשו ואנשיו שקאסטרו עד תפקיד
הוואנה. הבירה

ראחרת סיגריה כל לפו׳ בראש,הרחק הצוערת המובחרת הסיגריה רובק, תוצרת - אוז ט פ  דויד השחקן ,83 בגיל * נ
 לפני הקים הבימה, ממייסדי שהיה ורדי

 בית־ יואלית חווה אשתו עם יחד שנה 40
 מפעילות פרש המישחק, לאמנות ספר

 אוקראינה, יליד שנים. 10 לפני תיאטרונית
הרצ בגימנסיה ולמד 1909נד לארץ עלה
 1917וב־ ברוסיה להוריו נסע 1914ב־ ליה,

ב הבימה של המייסדת לקבוצה הצטרף
מוסקבה.




