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תמרורי□
רכינד לרחל בכפר־גלעדי נולד. .*
 העשירי. ילדם שמואל, ולבעלה ביץ
 רבינוביץ משפחת את הפכה זאת לידה

 קיבוצי 230ב־ ביותר הפורייה למשפחה
הארץ.

 קיל תזמורת ומנצח לכנר נולד.
יהו ולאשתו 37 רודן, מנדי ישראל
 לפני ארצה שעלה רודן, הבכור. בנס דית,
 רוזד עדיין כששמו מרומניה מספר שנים
 מופיע רבתי, להצלחה בארץ זכה בלום

 המנצודס־האירהים כאחד קרובות לעתים
 הפילהרמונית בתזמורת הבודדים הישראליים
הישראלית.

ב ארצות־הברית, בקליבלנה נולד. ^
 אמינטו״ איטליה ליוצאי חג־המולד, יום
 גן, נאטאלח ובעלה טרנצ׳יטו רה

 דג־ (באיטלקית: נאטאלה שמו שנקרא
 1918 בחג־המולד נולד נאטאלה־האב המולד).

 אף נולד הצעיר, נאטאלה של סבו ואביו,
 נקיא ,1886 שנת של בחג־המולד, הוא

הוא. אף נאטאלה
 יו״ר של 73,־ד הולדתו יום נחוג. ^

 טסה״ מאו הסינית, הקומוניסטית המפלגה
הולד ימי כל את המאפיינת בצינעה טונג,

המשה־ של דרישתם למרות מאו, של תו

(ויורשו) מאו
״בתו הולדתו יום את לחוג האדומים רות
 של ימיו שאריכות מכיוון ומצילתיים פים
 לשבח ציון כולה״. תבל שימחת היא מאו
 היתד, זאת, בכל הולדתו, ביום מאו זכה בו

השבו על־ידי 1966 השנה לאיש בחירתו
אל־מוצאוור. המצרי עון

 כדוד של 65ה־ הולדתו יום נחוג. ^
ש בניין, ומהנדס גופני לחינוך מורה ג,3

 אותו גופני. לחינוך וינגייט מכון את בנה
 הספורט עסקן שנים. עשר זה מנהל הוא
 משלחות ראש רבות פעמים ששימש בג,

בתח מצטיין ישראליות, וכדורסל כדורעף
ספורט. בולי איסוף נוסף: ספורטאי ביב

 ד״ד של 65ה־ הולדתו יום נחוג. ^
זב־ יליד רופא־ווטרינר אפלכוים, חיים

 של הווטרינר בתפקיד ששימש רון־יעקב,
שירו תמורת וזכה העבר־ירדני חיל־הספר

 אצילה בסוסה עבדאללה אמיר מ(אז) תיו
 אפלבוים, ד״ר בק). (חיים ״בק״ ובתואר
 הוא הבריטי, בצבא כווטרינר גם ששרת
 צה״ל של יחידת־הרוכבים את שאירגן האיש
מלחמת־העצמאות. בימי
פרופ של 83ד,־ הולדתו יום נחוג. ^
 כן״ (בדימוס) סור

 חוקר דינור. ציון
 ושר ישראל תולדות

די לשעבר. חינוך
 בדינבו־ שנולד נור,
ל מוסמך הוא רג,

 ולמדעי־ההס־ רבנות
 ממאר־ שהיה טוריה

 היהודית ההגנה גני
 בדרום־ העצמית

ה בראשית רוסיה
 ושהתפרסם, מאה
 ארצה, עלותו אחרי

להיסטור כפרופסור
באו ישראלית יה

 דויך של קרוב וידיד העברית ניברסיטה
בן־גוריון.

 משח של 80ה־ הולדתו יום נחוג. *
 בארץ הוותיקים הדפוס מבעלי אחד שהם,

התאחדות של הראשון הנשיא שהיה ומי

ה מלחמת לפני גר שהם בעלי־היתעשייה.
 ו־ בביירות קצרה תקופה הראשונה עולם

 בה ביפו, דפוס כך אחר פתח בקאהיר,
 ופעיל חבר־מקהלה שחקן־חובב, גם היה

התור על־ידי כשהוגלה, המקומי. המכבי
 המפקדה; עבור שם, הדפים למצרים, כים,

חדשות ליישוב: עברי עיתון הבריטית,
מהארץ.

 בכיס ונותח קשה, במצב אושפז. +
 יהודי־ הומוריסטן גולדן, הארי המרה,

 בעיקר הנקרא יהודי שבועון עורך אמריקאי,
ה בדיעותיו שהתפרסם לא־יהודים על־ידי

באמרי (רק רבי־המכר ובספריו מתקדמות
 הנוצרי ישו היה שלו פעם כתב גולדן קה).
 מתקשר. ספק, ללא היה, אדמות אלי שב

 משם* קרוב הוא הכל אחרי עמו. כל קודם
שלו. חה

,65 יפוג, משה בירושלים נפטר. *
 יפת, העתיקה. בעיר שנולד האחרון הקראי
 העתי- בעיר ענן בית־הכנסת משומרי שהיה

 השמינית במאה האגדה, לפי (שנבנה, קד,
 בן־דויד) ענן הקראים, כת מייסד על־ידי
 מצליח הקראים בכפר בבית־הקברות נקבר

ב הקראי שבית־הקברות מכיוון רמלה ליד
 שביתת־הנשל, קו על ממש נמצא ירושלים

 שם לבקר ניסה יפת כאשר הפעמים ובאחת
 מוקש על הוא עלה אף הוריו קברות את

1במקום. שהוטמן
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