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̂¥\̂ס 100 8ק0\  הסיגריות עם אחת בשורה
 ביותרבעולם המפורסמות

 ס״ז קינג סופר
 אמריקאית תערובת

דובק תוצרת

ו א יש הוא איברהים, ג׳ורג' . נ
ה עם וסוסו, סמי הטלוויזיה מתוכנית סמי

 ג׳אקי שחקנית
 ה־ בכנסיה איוכ,

ב אשר לותראנית
 ליד ג׳אלה בית

בית־לחם.

ק נ ע ו  פרס . ה
 מישרד־ של קפלן,

 (״ב־ לרב העבודה.
 אשכול, בל׳ה״)

 איילת־ קיבוץ חבר
 בית־ ומנהל השחר

הקי של ההארחה
ש מי בבל׳ה, בוץ.
 בחטיבת סא״ל היה

 בקרב נודע גולני,
וה כ״מנומס בארץ המלונאות ענף אנשי

 צויין קיבל, אותה בתעודה מכולם. אדיב״
 הצטיינות ״עבור קפלן בפרס זכה הוא כי

מל ובסיגנון גבוהה ברמה יעילה בהפעלה
מיו כשליחות השירות ראיית תוך בב,

חדת.״

ק נ ע ו  רוזרי ע״י כבוד ד״ר תואר * ה
 באילינוי קאתולית אוניברסיטה קולג/

 בית־ה־ מנהל הופנו״, דן לצייר ארה״ב,
 הופנר בירושלים. בצלאל לאמנות ספר
 בתי־ספר במיספר לציור מורה בעבר היה

כמפ אחר־כך ושימש ותיכוניים יסודיים
במישרדי־החינוך. האמנות הוראת על קח

♦ ל ט ו ה נשים כנגד חוק בצרפת ב
 צרפת, נשיא מלאכותיות. הפלות עוברות
 במסי- מסר ז׳יסקאר־דסטאן, ואלרי

 נבחר מאז שערך הראשונה בת־העיתונאים
הצרפ הכללית לתביעה הורה כי לנשיא,

ה נשים כנגד תביעות להגיש לא תית
ל ביטל ובכך מלאכותיות, הפלות עוברות
 בשנת בצרפת שנחקק החוק את מעשה

1920.

ה נ ו  של המנהלים מועצת כיו״ר ♦ מ
 כיהן אשר גלעזר, דרור סונול, חברת

 גלעזר החברה. של כמנהל־הכללי כה עד
 רוזני אלפרדו עם בתפקידים התחלף

 מועצת כיו״ר כה עד כיהן אשר צווייג,
 תפקיד את וקיבל החברה של המנהלים
המנכ״ל.

ה ר ח ב  עלייה, לענייני התא כיו״ר ♦ נ
הכ העיתונאים, באגודת ותפוצות קליטה

 שרה הרדיו של מיפלגות לענייני תבת
טל קשרים ביצירה שנודעה מי פרנקל,

ברית־המועצות. יהודי עם פוניים

ר ח ב  ! מפלגות לענייני התא כיו״ר ♦ נ
| ידי־ של הפוליטי הכתב היומית, בעיתונות

1 של" אחרונות עות
נק• (״נקדי״), מה

 שנודע מי רימון,
אינ מקורות כבעל

 מעולים פורמציה
 הפוליטיים בחיים

בישראל.

ם ק ו  ועד ♦ ה
 1 תוש־ למען ציבורי

 שנפגעו קפריסין בי
המילחמה, במהלך
צעי־ קבוצת על־ידי

ב מתל־אביב, רים נקדימון
 אורי עומד ראשם

 אגודת יו״ר פז,
 בתל־א- החופשיים והסופרים העיתונאים

ביב.

♦ ה ר ט פ  הסופרת 92 בגיל בירושלים נ
 אשר אדלרכלום, נימה ד״ר והפילסופית

 מלון של היחידה כאורחת לאחרונה נודעה
 בעת פונתה לא אשר בירושלים דויד המלך

 בו. התארח ניבסון ריצ׳ארד שהנשיא
 המערבי הכותל ליד נולדה אדלרבלום ד״ר

 בשנת הזיתים. בהר ונקברה בירושלים
 לארצות הוריה על־ידי הובאה היא 1904

 המישפחה שהתה בה תקופה לאחר הברית,
 בניו־ג׳רסי שהיתגוררה למרות בפאריס.

 בירושלים בשנה חודשים מספר בילתה
 בהש־ שעסק ספר בחיבור עסקה ולאחרונה

ישראל. על האמריקאית המחשבה פעת

איכרהים
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