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ושעשועים! בידור באוירת
 אל הצטרף

 היפים האנשים
 הנופש בכפר

 הצרפתי
באשקלון.

 חופשה בלה
 מיוחדת

 במינה
 במחיר
מיוחד:

בפול בחדר לבודד
3.6.76 עד כולל:

 הגבלה, בלי ויין ארוחות — מלא פנסיון
 מינימלי, במחיר סוסים על רכיבה שחיה,
 למיניהן הספורט פעילויות כל טניס,

 ושירותים). מיסים (כולל משגע! ובידור
 051־24195־6 טל. מקומות: להזמנת

שלך הנסיעות סופן או הסתור משרדי או

 מקומות עתה כבר להזמין דאג
הפסח! לתקופת

 מיוחדות נופש תבניות 3
 לילות, 8 עד 4נד —

 ל״י 660־. מ החל העולות
כפול בחדר לבודד

 באפריל 18 ראשון מיום ,3 באפריל 14ה־ רביעי מיום .2 באפריל 14 רביעי מיום .1
חמישי יום עד בצהריים .18.ראשון־ ■יום עד בצהריים חמישי יום עד צהריים, כולל

ארוחת (עם באפריל 22ה־ בוקר). ארוחת (עם באפריל. ארוחת כולל באפריל 22רל
ל״י 660 לבודד: מחיר בוקר). ל״י. 770 לבודד: מחיר ל״י. 1,100 לבודד: מחיר בוקר.

במועדון פרטים עתה! זה נפתחה 1976 לשנת מיוחדת חברים הרשמת

תמרורים
. ה ל ע ו  שימעון סגו-ניצב, לדרגת ה

 במרוקו נולד ותיק. קצין־מישטרה סביר,
 אחרי מייד .1948ב־ ארצה עלה ,1930ב־

 היחידה את הקים יום־הכיפורים מילחמת
ונפת ירושלים באיזור מיוחדים לתפקידים

סביר ניצב סגן־
הועלה

 החקירות קצין תפקיד כיום ממלא יהודה.
 מרחב מישטרת של המיוחדים והתפקידים

 הטסת מיבצע על פיקד שבמיסגרתו המרכז,
 ב־ אותם ליווה ואף לגרמניה, יונדף ילדי

טיסתם.

ו ק נ ע ו  של דוקטור־כבוד תארי • י
 של לשרת־הבריאות למדע וייצמן מכון

ה נובל, פרס ולחתן דייל, סימון צרפת,
הרצברג. נרהרט הקנדי, פרופסור

ו ק ל ו  גראמי, פרסי בלוס־אנג׳לס * ח
 המוסיקה יוצרי שבין הבולטים למצטיינים

וה הזמר הזוכים: בין בארצות־הברית.
 אל־ על בפרס שזכה סיימון, פול מלחין
 זמר- היותו על נוסף ובפרס האחרון בומו
 נאטאלי ;הגברים בין ביותר הטוב הפופ
 נאט המנוח הכושי הזמר של בתו קול,
 הזמרת היותה על בפרס זכתה קול, קינג

 החדשה וכתגלית ביותר, הטובה הסולנית
השנה. של ביותר המוצלחת

ה ר ט פ  ),75( ארדוזורוב סימה . נ
 לפני שנרצח ארלוזורוב, חיים של רעייתו

 למיש־ באסטוניה נולדה שנה. 44ל־ קרוב
 פגשה ארלוזורוב חיים את ציונית. פחה

ש הציוניים החוגים בקרב להרצות כשבא
לי את שסיימה אחרי פעילה. היתה בהם
ו ■נישאו הם באוניברסיטה, הכימיה מודי
 עובדת החלה בארץ .1924ב- ארצה עלו

 וייצמן. חיים (לכימיה) הד״ר של לצידו
 ארלוזורוב״. ב״פרשת תפקיד־מפתח מילאה
 שניהם כאשר לידה, נרצח שבעלה אחדי
 שבו במקום הים, על־שפת בחושך טיילו
 הרביזיד הנאשמים דן. מלון כיום נמצא

 התאימה שהיא טענו בסוף, שזוכו ניסטיים,
 ידעה ושהיא התביעה, לצורכי עדותה את

 מיק- ערביים צעירים שני היו שד,מתנקשים
 את ושעשו עליה, להיטפל שניסו ריים,

 שמילאה המפורסמת המיזרחית״ ״התנועה
 המדינה קום מאז במישפט. חשוב תפקיד
 היתד, ישראל. בקול מינהלי בתפקיד עבדה

 ובשנים שונים, ציבוריים בגופים פעילה
 מברית־ בעולים בטיפול התרכזה האחרונות
המועצות.

 ירושלים, יקיר התואר בעל * ר ט
 ונדבן. איש־עסקים ),79( שרובד מיילס

 עברה בילדותו עוד אולם ברוסיה, נולד
 ביסס שם הדרומית, לאמריקה מישפחתו

ב והנפט. התעשייה בתחומי עסקיו אח
 שנה, 20 לפני בישראל, הראשון ביקורו
 הצורה בעל ביתו, כאן. להשתקע החליט

 טלביה, בשכונת ניבנה המייוחדת־במינה,
 עוד עליה-לרגל. אתר היום עד ומהווה

 לתרום החליט בארץ הראשון ביקורו בעת
 על־פי בבירה. עירוני תיאטרון הקמת למען

 ירושלים, תיאטרון התיאטרון נקרא בקשתו
שמו. על ולא
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