
תמרורים
♦ ג ו ח ש מי של 75ד.־ יום־הולדתו נ

 (״דוליק״) דויד ישראל, בנק נגיד היה
 היד, המיזרחית, בגליציה שנולד הורוביץ,

 ב־ לארץ עלה שם, הצעיר השומר מראשי
 העובדים הסתדרות מועצת חבר היה ,1920
כיהן ההסתדרות, של הפועל הוועד וחבר

הורוביץ דויד
כלכלי יועץ

 בוועד כלכלי כיועץ 1935—1932 השנים בין
ה המחלקה מנהל היה האמריקאי. הכלכלי
 המדינה הקמת ועם הסוכנות של כלכלית

ו מישרד-האוצר של הכללי למנהל מונה
לכלכלה. המחלקה מנהל

♦ ה נ ו החד מערכת ראש לתפקיד מ
החד כתב בתל־אביב, הטלוויזיה של שות
 שימשיך ),2 + נשוי ,31( רביב דן שות

ככתב. הקודמת בעבודתו גם

ם י ד מ ו . ע א ש נ י ה  בסנטה־מו־ ל
 ג־׳יין העבר כוכבת שבקליפורניה, ניקה

 אחרי מייד כוכבת שהפכה ),52( דאסל
 המיליארדר של כתגליתו הראשון, סירטה

 25ל־ חוזה על איתה שחתם יוז הווארד
 כשפרשה גם משכורת מאז לה שילם שנה,

 ג׳ון דלא-ניידי בנכסי והסוכן הבד, מעולם
 נשואה היתד, ראסל ).47( פאופלס קלווין
 ווט- בוב הרוגבי לשחקן שנה 25 במשך
 ל־ נישאה 1968ב* גירושיה ולאחר פילד,
אח חודשים שלושה שניפטר בארט רוג׳ר

מאומ ילדים לשלושה אם היא החתונה. רי
בישראל. כשנה לפני וביקרה צים

♦ ו ד ר פ  גם שהתפרסמה השחקנית נ
 האמריקאי שר־החוץ של הקרובה כידידתו

 וארוסה ג׳והן, סט. ג׳יל קיסינג׳ר, ד,נרי
 בתי־ רשת בעל שבועות מיספר מלפני
 השניים בלום. רוברט במיאמי המלון

 לפתע ביטלו אולם החודש, להינשא תיכננו
אירוסיהם. את

♦ ר ט פ  מ־ בעפולה, בבית־החולים נ
 שר־ד,בריאות סגן ,48 בגיל התקף־לב,

ה זועבי, עכד־אל־עזיז מנ ת על שנ  אח
 ו־ בישראל והוותיקות הגדולות המישפחות

 רב- של בנו נצרת, יליד בארצות־ערב.
ה בתקופת עבד המנדט, במישטרת סמל

 עבד המדינה קום ועם במכם כפקיד מנדט
 .1956 עד ישראל, מקרקעי במינהל כפקיד

יר כעורך שימש למפ״ם, 1958ב־ הצטרף
כ ואחר (״השחר״) פג׳ר אל מפ״ם חון

ה מאז חבר־כנסת היה מרסד. אל עורך
עי לראש 1965ב־ ניבחר השישית, כנסת
 חודשים, שלושה של לתקופה נצרת ריית

 עיריית ראש כסגן קדנציות שתי שימש
 שר־ סגן לתפקיד 1969ב־ מונה נצרת,

 בכינוס ישראל את 1972ב־ וייצג הבריאות
בז׳נבה. העולמי הבריאות

. ר ט פ  בתל- הדסה בביודהחולים נ
ח והעיתונאי הסופר ,82 בגיל אביב, ש  מ

 של כבוד נשיא שהיה גרופיצימרמן,
נשי וחבר בישראל אידיש סופרי אגודת

ה העיתונאים של העולמי האיגוד אות
 חסידית, למישפחה בן גליציה, יליד יהודים.

 בלימודים תלם לד,יש לווינה 17 בגיל ייצא
 מאמרים לפרסם 1917ב־ התחיל כלליים,
 היהודיים העיתונים לחשובי כתב ומסות׳

 ו־ 1937ב־ לארץ עלה ובניו־יורק, בוורשה
 שימש ניימס, ולצטע בדבר מאמרים פירסם
לגולה. ציון קול מנהל שנים במשך
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תיכון בוגרי
לכם קוראת ההוראה

משתלם במקצוע עצמכם הכשירו
ההרשמה נמשכת

וגננות לתורים התדרש לבתי

ס'*י €״*.
ז

והרשמה פרטים בדבר

 מגוריך למקום הקרובים המדרש מבתי אחד אל פנה
אותך. המעניין ההוראה בתחום

 עובדי להכשרת המחלקה והתרבות, החינוך למשרד או
ירושלים, ,15 היסוד קרן רח׳ הוראה,
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