
אדטמן

תמרורים
הרפוב של למיופה־הכוח נולדה. ^
 מדגסקר) האי (לשעבר המאלאגאשית ליקה

 ולאשתו, ראזאפייאריזון, בירושלים,
 אוליכייה, סאלמה הארי השנייה, בתם

בארץ. שנולד הראשון המאלאגאשי האזרח
 אדיסון הברזילי לכדורגלן נולדה. ^

ב יותר הידוע דו־נשימנטו, ארנסט
 קלי• הבכורה, בתם ולאשתו, פלה, כינויו

 למסע פלה של צאתו ערב כריסטינה,
האמריקות, בשתי קבוצתו עם משחקי־ראוזה

ג. חו אלוף של 46ה־ הולדתו יום נ
טולקובסקי, דן
אגרונום־ של בנו

מד,נ־ שהוא פרדסן,
חינו לפי דס־מכונות

 ספיטפיירים טייס כו,
הב חיל־האוויר של

ה־ חיל ומפקד ריטי
 משך לישראל אוזיר
 וכיום שנים, חמש
 מחברות אחת מנהל

 הגדולות ההשקעות
ה חברת במדינה,
 בנק של השקעות
דיסקונט.

 יום נחוג. *
מק מרדכי רב־אלוף של 47ה־ הולדתו

ים־המלח מפעלי ומנכ״ל ירושלים יליד לף,

 על־ נרצחה שמשפחתו מקלף, שנה. 12 זה
 הרמטכ״ל היה ,1929ב־ ערביים פורעים ידי

 ושימש )32 (,בגיל בצה״ל ביותר הצעיר
 (שנה ביותר הקצרה התקופה משך כרמטכ״ל

אחת).
 במצחו, קלות בשריטות נפצע. *

 מרשל־האוזי־ ודיאט־נאם, דרום ראש־ממשלת
 פצצת־מרגמה כאשר קי, קאו נגויין רייה

 ביקר. בה אוסטרליים רגמים בעמדת נפלטה
 שקיבל מחבטות נגרמה המרשל של פציעתו

 עליו וסובבו ארצה שהפילוהו משומרי־ראשו,
גר שלא פצצת־הנפל נפלטה עת בגופותיהם

שהוא. כל נזק מה

 רחב* של 51ה־ הולדתו יום נחוג. ■¥-
 והתרבות החינוך מחלקת מנהל אמיד, עם

 העולמית, הציונית ההסתדרות של לגולה
 בבית־ לימודיו סיום מאז להיות, שהספיק
 במלחמת־ צנחן בירושלים, למורים המדרש
מושל ביוגוסלביה), הקווים (מאחורי העולם

 ויועצו בפולין, ישראל ציר עכו, של צבאי
ערביים. לעניינים ראש־הממשלה של

 ד״ר של 65ה־ הולדתו יום נחוג. ^
ש מי וכלכלן, משפטן אלטמן, אריה

 בארץ־ הרביזיוניסטית התנועה ראש היה
בראשי החירות לתנועת הצטרף לא ישראל,

 הראשונה, לכנסת ברשימת־נפל נכשל תה,
 הכנסות בארבע חירות ח״כ והיה בו חזר

 לכנסת הרשימה מן שהושמט עד הבאות,
 חירות, הנהגת של חסיד איננו מאז הששית.

 מפלגתו אל להצטרף תמיר לשמואל הבטיח
מחירות. לכשיפרוש החדשה,

 שר של 56ד,־ הולדתו יום נחוג. ^
 נולד השר כרמל. משה אלוף התחבורה
 טרק־ פועל־דפוס, היה זליצקי, משה כאברהם
 נאסר כאשר והתפרסם נען בקיבוץ טוריסט

 מפקדים קורס חברי עם יהד שנים, 25 לפני
 שנידון כרמל, בידיהם. כשנשקם ההגנה, של

חוד 18 אחרי (ונחון מאסר שנות לעשר

 דק, פיסות־נייר על לאשתו, כתב שים),
 הכלא, מזרון תחת הטמין אותו זעיר, בעפרון

ת, מבין בספרון שקובצו מכתבים, 43 מו  החו
 היה הספר עברי. אסיר בשם־העם חתם עליו

 לחמש וזכה הארבעים שנות של רב־המכר
 גליל מפקד כרמל היה מכן לאחר מהדורות.

 מפקד ההגנה, של והשומרון) (השרון תיכון
הגליל. וכובש חיפה מחוז

 מנחם של 59ה־ הולדתו יום נחוג.
הקומפו (אגודת אקו״ם מנכ״ל אבידום,

 זכויותיהם), על השומרת והמחברים, זיטורים
 שבע השאר, בין שחיבר, מחונן קומפוזיטור

 שנולד אבידום, אופירות. ושלוש סימפוניות
ל אנגל פרם חתן הוא מאהלר־קאלקשטיין,

הפילהר התזמורת פרס (.פעמיים); מוסיקה
אקו״ם. ופרס ישראל פרם הישראלית; מונית  ח״כ של 59ה־ הולדתו יום נחוג. .̂ג
 וחייל פועל־בניין סורקים, מרדכי רפ״י

עי ראשות את שאיבד היהודית, בבריגדה
 בן־ לדויד הצטרף כאשר כפר־סבא ריית

מסא״י. פילוג בעת גוריון
 ח״כ של 72ה־ הולדתו יום נחוג. ^

 יום 20 •טיטרית, שלום בכור מפא״י
 שרת בה ישראל, מממשלת שפרש אחרי
 שנות 18 משך והמשטרה המיעוטים כשר

 טבריה יליד שיטרית, הראשונות. המדינה
 בגליל, לעברית מורה היה סוחר־תבואות, ובן

 של הראשון המפקד כינרת, המושבה מוכתר
 מחלקת מנהל המנדטורית, טבריה משטרת

 הבריטית הבולשת במרכז טביעת־האצבעות
.40 בגיל ביפו ושופט־שלום בירושלים,

וור#1א לרגעי

1534 הזה העולם8


