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 ברברה לשחקנית־זמרת נולד.
 אליופז השחקן ולבעלה, )24( סטרייזנד

 בנם נשואין, שנות ארבע אחרי ),28( נולד
 לידתו, לפני עוד שכונה, עמנואל, הבכור,

ליון תינוק  שאמו הסכום גודל על הדולר. מי
הופעות. ביטול בגלל הריונה בעת הפסידה

ב סיור בעת בבית־חולים, אושפז.
 מש־ מנכ״ל אירופה,

 דויד רד־השיכון
 עסקן ),57( טנה

שה יוצאי־גרמניה,
האחרו בשנים פך

 השיכון לצאר נות
הישראלי.

יום־ נחוג.
 של 42ה־ הולדתו

 פיקוד־המרכז, אלוף
 יליד נרקיס, עוזי

נס שהיה ירושלים,
יש של הצבאי פחה
 (שם בפאריס ראל
ה לגיון הבר הפך

נר הלאומי. הבסחון מכללת ומפקד כבוד)
 ועדת־ ויו״ר מפא״י ח״כ של חתנו הוא קיס

^ ח״ב של וגיסו הכהן, דויד חוץ־ובטחון
ידלין. אהרון שר־החינוך וסגן מפא״י

סופר־ של 50ה־ הולדתו יום נחוג.
 חניך עין־גנים, יליד מוסנזון, יגאל מחזאי

מק בחייו שעבר לשעבר, נען והבר בן־שמן
(בדר משטרת־ישראל מדובר רבים, צועות

 מוסנזון בניו־יורק. טייח־בניין עד פקד) גת
 הזמין הוא מקורית: בצורה יובלו את חגג
ב שורות שתי שמילאו קרוביו, כל את

 שלו, המחזמר של להצגת־הבכורה אולם,
קזבלן.
 צייר־ של 65ה־ הולדתו יום נחוג. ^
 מר* לשעבר, ירושלים עיריית וראש חובב
 כמנהל כיום המשמש איש־שלום, דכי
בבירה. בנק

 שרגא של 69ה־ הולדתו יום נחוג. *
 ומכתיר־מנהיגים במפא״י הגוש ראש נצר,

 של בעלה לעת־מצוא,
נצר׳ דבורה ח״כ

מברית־המו־ שגורש
 שנה 41 לפני עצות
ציו פעילות בעוון
 בדרגות ושעלה נית.

 עיריית של המנגנון
מפועל־נק־ תל־אביב

שרות־ה־ למנהל יון
1 נקיון.
יוס נחוג. +

של 79ה־ ד,ולדתו
קריני־ אברהם

 בראש העומד צי,
שנה. 40 זה רמת־גן

 בצורה שנה 60 לפני לארץ שעלה קריניצי,
 מחוסר־מזונד נתקע (כאשר באמת חלוצית

 עד כנגר חודשים כמה עבד בקושטא, נים
ה במחלקה נסיעה לכרטיס מספיק שחסך

 בנגרות״ התמחה יפו).—קושטא בקו רביעית
 ביה־ ניהל המצרית, באלכסנדריה רהיטים
 מלחמת של בדמשק תותחים לתיקון חרושת
ב מצליחה נגריה והקים הראשונה, העולם

אקליפ בעצי השימוש את הנהיג בד, ארץ,
הרהיטים. לתעשיית טוס

 הפסל של 90זד הולדתו יום נחוג.
 שנות 50 אחרי שעלה לוצ׳נסקי, ז׳ק

 המדינה׳ קום עם ארצה, בפאריס הצלחה
ש מיוחד, באולפן־בית־מגורים מאז ויוצר
גבעת־ברנר. בקיבוץ למענו הוקם
 ב־ בקטמנדוי, חשאי, בטקס נישאו. +

 אלסוורת האמריקאי שגריר־המים ניפאל,
, ו־ ארצות־הברית בין המקשר ),72( בנקר
 ושגרירת מי־הים, המתקת בנושא ישראל

 )׳49( לייז קארול בניפאל. ארצות־הברית
בהיס הראשונים הבינשגריריים בנישואין

טוריה.
 עבודה בעת ממכת־חשמל, נפטר.

 נבחרת כדורגלן בפתח־תקווה, בפיגום־בניין
 הלא־יהודי ארגנטינה יוצא לשעבר, ישראל

 לפני ארצה, שהובא ,34 בונזי, אנטוניו
 תל־אביב, בית״ר קבוצת לחיזוק שנים, חמש
קריית־שמונה. לבית״ר לאחרונה עבר ממנה

נצר

ההדורה. המכסובב

̂ווד1£ עשן - ביותר בטוב בחד
בבית־החו־ הסרטן. ממחלת נפטר.

 קודם יום 1136 הובאה אליו בדאלאס, לים
 של רוצח־רוצחו קנדי, ג׳ק של גופתו לכן

ק קנדי,  מוע־ בעל היה הוא ).55( רובי ג׳
רובינ ליאונרד כיעקב שנולד דוני־לילה,

 ב־ אוסוולד לי הארווי את ורצח שטיין,
 מיליוני לעיני דאלאס של תחנת־המשטרה
 סבל למנוע רצה כי בטענה צופי־טלביזיה,

 הצפוי משפטו בעת קנדי, מז׳אקלין מיותר
אוסוולד. של
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