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,חסיד תיאבון
או ש  ישראל בבני־ברק, ♦ ני
צירל ואסתר )18( ארנסטר

 אד־ של צאצאיהם שניהם ),17(
 שבו בטכס נורעים, מררי־חסידים

 הקרואים, אלף 15ל־ הנעימו
 9000 כריכים, אלף 15 שחיסלו
 מנות־ 4000 קר, משקה בקבוקי

 נגנים 11 בקבוקי־יין, 1000ו־ בשר
הלילה. של הקטנות לשעות עד

דולארית כדה
או ש  יו בלוס־אנג׳לס, ♦ ני

 הירחון ועורך מייסד ),63( הסגר
 מיליון ארבעה (תפוצה: פל״בד
 ),26(קונראד וקימברלי פלוס)

 מגליונות אחד של נערת־אמצע
ס׳  גם שבה שעברה, השנה של פל״
 הם אלה לשפנפנית־השנה. נבחרה

 זה גרוש הפנר, של השניים נישואיו
 הטרייה, לכלה שהבטיח שנה, 30

 של מענק שלהם, בהסכם־הנישואין
 שנת־נישואין לכל דולר מיליון

עתידית.

יהודי יקיר
ק ענ  תואר בתל־אביב, ♦ הו

 רוזב* לשלום צ!ת1בית־התפ יקיר
 ישראל עיתונאי מבכירי ),74(סלד

הלאו הצבאי האירגון (ומראשוני
 וכיום מעריב עורך לשעבר מי),
 המכון וראש שלו הדירקטוריון יו״ר

 תל- באוניברסיטת לעיתונאות
 לשורת רוזנפלד הצטרף בכך אביב.

 השנים בשש שזכו האישים
למ פועלם בתואר(״על האחרונות

 ובתפוצות״), בארץ היהודי העם ען
שהיה מי את השאר, בין והכוללים,

רוזנפלד יקיר
הראשונים מן1 הבכירים מן

 חתן ואת נבון יצחק נשיא־המדינה,
 בשביס־ יצחק לספרות פרס־נובל

זינגר.

מוסלמי נוצרי
ר ט פ  מהתקף־לב, בפאריס, ♦ נ

 מייסד עפלאק, מישל ,79 בגיל
 השלטת הבעת־(התחייה), מיפלגת

 שונים מצעים עם כי אם עתה,
 וגם בעיראק גם מנוגדים, וכמעט

 דמשק יליד עפלאק, בסוריה.
 מיפלגתו את ייסד דתו, לפי ונוצרי
 אחדות, אחת, ערבית (״אומה
 אותה וביסס סוציאליזם״) חירות,

 האחד) הערל (מערכת בכתובים,
 כהונה תקופת אחרי שנה. 60 לפני

 סוריה בממשלות כשר־חינוך קצרה
 לעיראק, גלה הוא 60וד שנות של

 למוות בפניו, שלא בסוריה, נדון
 בשנים התאסלם אף השמועה ולפי

האחרונות.
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