
תמרורים
 סלימה לבדוזית בבאר־שבע נולדו.
 זמנם לפני חודש תאומים, ,17 אל״עסאק,

 השני: משקל גרם; 1200 האחד: (משקל
טי לשם שהועברו, התאומים, גרם). 1500
 תל־אביבי, תינוקות בבית מעולה יותר פול

 השט־ בליל נתקעו ניידים, לאינקובטורים
 שני של התנדבותם ורק בקריית־גת פונות

 האינקובטורים את שנשאו אלמונים חיילים
 לכיש, נחל את חוצים כשהם לראשיהם מעל

הב וחצי, מטר של לגובה המים הגיעו בו
הפגים. של חייהם הצלת את טיחה

ג. חו אכר■ של 60ה־ הולדתו יום נ
ה האוניברסיטה מוסמך אכן־שושן, הם

 לשון ראשי: (מקצוע למדעי־הרוח עברית
ה החדש המילון כרכי חמשת בעל עברית),

 — במילון הראשונה (המילה והסצוייר מנוקד
 — האחרונה המילה בהורים; הוכר אב:

 להעדר הגורם האף בחלל מום חתרנות:
 רוזנשטיין, שנולד אבן־שושן, חוש־ריח).

 (עיתוננו); ילדים שבועון בצעירותו ערך
 המחלקה (מנהל בכיר ממשלתי פקיד היה

 ומשמש החינוך) במישרד הלשון להנחלת
 בבית־ למורים בית־המידרש כמנהל כיום

ירושלים. הכרם,
 הסופר של 60ה־ הולדתו יום נחוג. ^
לשע וכדורגלן צייר־חובב אריבא, יוסף

 את עברו שספריו זכרון־יעקב), (הפועל בר
 עד יצרים) (בעלי קצבים מחיי הקשת, כל

ביהודה). (סנחריב עתיקה להיסטוריה
 מזכיר של 60ה־ הולדתו יום נחוג. ^

 סוחר של בנו כקד, אהרון ההסתדרות,
.20ד,־ הולדתו יום למחרת ארצה שעלה רוסי

 בפתח־תקווה, בניין פועל בקר היה בארץ
 ),23 (בגיל רמת־גן פועלי מועצת מזכיר
ה אגף וראש האריג פועלי אגודת מזכיר
במלחמת־העצמאות. משרד־הבטחון של קניות

ה של 60ה־ הולדתו יום נחוג.
 הקומוניסטית המפלגה של הראשון מזכיר

 שזכה ברז׳נייב, ליאוניד הסובייטית,
המוע ברית גיבור בתואר המאורע לכבוד

ה וכוכב השלישית) (בפעם לנין אות צות,
 על־ידי מיוחד, בטקס לו, שהוענקו זהב,
ל פודגורני, ניקולאי ברית־המועצות נשיא
 הסוב־ חברי 1517 של הכפיים מחיאות רעם
העליון. ייט

ה של 37ה־ הולדתה יום נחוג. ^
ל גראסיה נסיכה
גרימאלדי, בית
מו־ נסיך של אשתו
השלי רנייה נאקו,

 הידועה הנסיכה, שי.
המקורי, בשמה יותר

 הקולנוע כשחקנית
 גרייס האמריקאית

 יום את חגגה קלי,
צ במסיבה הולדתה

 בעלה בחברת נועה
 בנה העצר, ויורש

 ובתה )8( אלברט
).2( סטפאני

 חנח של 60ה־ הולדתה יום נחוג. ^
 עני בוצרת במטבחי־פועלים, מבשלת למדן,

את שניהלה לשעבר, שקדים וקוטפת בים

למדן הנה

ו לעוזרות־בית הראשונה העבודה לשכת
ש מפ״ם כח״כית מאוחר יותר התפרסמה

 ממנה העבודה, אחדות ח״כית והפכה פרשה
 מפא״י, ח״כית להפוך על־מנת כן גם פרשה
 ב־ לא־ח״כי תפקיד למלא כדי עזבה אותה
רפ״י.
 רפאל של 60,־ד הולדתו יום נחוג. ^

 ואופה, פועל־דפום סולל־כבישים, קלצ׳קין,
 שמו יצא מאז .20 בגיל להבימח שהתקבל
ה התיאטרון ממיסדי וכאחד קריין כשחקן,
 את 1937ב־ נטש קלצ׳קין קומקום. סאטירי

 להתנדב על־מנת אחת, לשנה הבמה קרשי
 הבריטיים שהשלטונות גדר־הבטחון לגודרי
מני לשם הארץ, של הצפוני בגבולה הציבו

הלבנון. מן פורעים הסתננות עת
ה של 62ה־ הולדתו יום נחוג. ^

 הסופרים אגודת יו״ר שלום, ש. משורר
 החיפאית. קריית־האמנים מתושבי ואחד

 הוא שפירא, שלום הוא המלא ששמו שלום,
 לקובצי נוסף שכתב מקצועו, לפי סתת

 ארוכה שורה ושמי־שמים) (כאדמה שיריו
 וגם חניתא) (אדמה, עממיים שירים של

לאו שהפך השומר, דן המחזה את חיבר
 העברית הלשון בתולדות הראשונה פירה
לאברי). מארק של המוסיקה (לפי

פרופ של 83ד,־ הולדתו יום נחוג.
 ברגמן, הוגו שמואל (בדימום) סור
ה העולם מלחמת של האוסטרי בצבא קצין

 בית־ כמנהל שנים 15 משך ששימש ראשונה,
 העברית האוניברסיטה של הלאומי הספרים

לפילו כפרופסור הבאות השנים 18 ומשך
 ההגיון) לתורת מבוא ואמונה; (מדע סופיה
 ברית־ כאיש יהודיודערבית בהבנה שתמך
 הלא־אוזר מהיהדות התעלם לא אך שלום,

כ וחצי שנה משך שרת אותה ישראלית,
היהודית. שטוקהולם קהילת של רוחני מנהל
 שחקנית־ ,השישי מבעלה נפרדה. *)ג

 שהתפרסמה ,46 טורנר, לאנה הקולנוע
 של הסוודרים (ממלאת) כנערת 20 בגיל

הוליבוד.
 של הראשי רבה 73 בגיל נפטר. ^

 יליד אכד־רכיע, עמרם פתח־תקווד״
 בספרו שנודע בנים, לחמישה ואב ירושלים

 ומסות־ מנהגיהם את תאר בו החיים, נתיבי
העתיקה. העיר יהודי של תיהם
מו זבדי, יעקב 77 בגיל נפטר. *

 לכבדי־ העירוני בית־הספר של לשעבר רה
 ב־ שנה 32 לפני שיסד בברלין, שמיעה

 מפגרים לילדים בית־הספר את פתח־תקוזה
 השנים 20 משך ניהל אותו וקשי־חינוך,

הבאות.
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