
□1תמחר
שג של לנספודהעיתונות נולדה. ^
 )36( פתיר דן בוושינגטון, ישראל רירות

 פתיר, שרון. השלישית, בתם יעל, ולרעייתו
 הקריירה את החל פחטר, השם עם שנולד

 דבר, של ככתב־ספורט שלו העיתונאית
 העברית באוניברסיטה סטודנט היותו בעת

בירושלים.
 המיליונר ניו־יורק, למושל נולד.

רוקפלר נלסון
 השנייה, ולאשתו )56(

 ילדם ),37( האפי
מס בכך בן. השני,

 ה־ ילדי מספר תכם
 בעשרה: רוקפלרים

ה מנשואיו ארבעה
 הבעל, של ראשונים

ה מנשואיה ארבעה
 האשד, של ראשונים

ה מנשואיהם ושניים
משותפים.

לשם אושפז. *
 הוועד יו״ר בדיקות,
 רשות של המנהל

לשעבר ),62( יחיל חיים ד״ר השידור,

 החוץ. משרד ומנכ״ל בשבדיה ישראל שגריר
 הופמן בשם בצ׳כוסלובקיה שנולד יחיל,
 בגרמניה ישראל של הראשון הקונסול היה

 היחסים שנקשרו לפני עוד במינכן), 1948(ב
לישראל. גרמניה בין הדיפלומטיים

ב הכותנה אבי גופו, בכל שותק.
 המי סם מקליפורניה, היהודי החקלאי ארץ,

 פעמים 45 האחרון בעשור שביקר כורג,
 דונם 2000מ־ הכותנה ענף את טיפח בארץ,
 כותנה מספיק (המספקים דונם מיליון לרבע

ב יצוא ולשם המקומית התצרוכת לכיסוי
 המבורג, ל״י). מיליון 20 כמעט של גובה

ו שקדים עגבניות, גידולי גם בארץ שטיפח
 ביותר: נכבד לביקור־חולים זכה מספוא,

כדב זאת, שראה גבתי, חיים שר־החקלאות
ו המוסרית ״לחובתו מזכירת־הממשלה, רי

הציבורית.״
 רקטור של 60ה־ הולדתו יום נחוג. ^

 כנציון פרופסור תל־אביב, אוניברסיטת
 מלשונות עליון בחסד מתרגם משלום,

 אייסכילוס) פירדוסי, כייאם, (עומר קלאסיות
 שנים, ארבע לפני האקדמיים לחיים ששב
 מחלקת כמנהל שנים 23 משך שכיהן אחרי

היהודית. הסוכנות של והחלוץ הנוער

 גנז של 64ה־ הולדתו יום נחוג.
גר יליד ביין, אלכסנדר ד״ר המדינה,

 בביאוגר־ שנודע להיסטוריה ודוקטור מניה
 חובב־ ביין, הרצל, תיאודור על שלו פיה

ה הארכיון איש ולשעבר מושבע, צילום
 מיס־ לגניזת תפקידו, בתוקף אחראי, ציוני,

המדינה. מכי
ה שר של 66ה־ הולדתו יום נחוג.

ש עסקן־קיבוצים גכתי, חיים חקלאות,
 שנים שבע משך החקלאות משרד את ניהל

 גבתי, דיין. ממשה אותו שירש לפני כמנכ״ל
 משפחתו שם את לקח סוישץ, בשם שנולד
 בשנים עשרות ישב בו גבת, מקיבוץ העברי

 הקיבוצית, התנועה פילוג בעת שעבר, עד
-ליפעת.

 משה של 70ה־ הולדתו יום נחוג.
ה וקריינו הארץ כתב לשעבר מדזיני,

 שנודע בניו־יורק, האו״ם רדיו של עברי
ב ירושלים קול של המדיני כפרשן יותר
 יליד מדזיני, האחרונות. המנדאט שנות עשר

 שכתב הראשי המאמר על במיוחד גאה סיביר,
 הנציב כי קבע כאשר ,1946 בשנת בעיתונו
 קאנינגהאם, אלן סר החדש, הבריטי העליון

בארץ־ישראל. האחרון הבריטי הנציב יהיה

פרופ של 42ה־ הולדתו יום נחוג. +
וייצנון מכון סור

 יגאל (לפיסיקה)
ב שגדל תלמי,

היה יחזקאל, כפר
וחמ״ד פלמ״ח איש
והתפר מדע) (חיל

 כממציא בעולם סם
 המקוצרת הנוסחה
 של האנרגיה לביטוי

הגרעין.
ב נפטר. *

,61 בגיל לונדון,
(אלוף־מיש־ קולונל

 דויד רוכרט נר,)
ברי קצין־תותחנים הנריקס, קיקסאנו

ראשי תיכנון וקצין ובמצרים בסודאן טי
ב יותר שנודע מונטגומרי, פילדמרשל של

 בו לסואץ, שעות 100 הספר ביניהם ספריו,
 אנטי־ציוני הנריקס, סיני. מיבצע את תיאר

ה מן פרישתו אחרי גידל, לציוני, שהפך
 בילה, אך באנגליה, ופסיונים בקר צבא,
 הקדיש אותם בשנד״ חודשים כמה קבע, דרך

 בכפר־הנשיא לעצמו שהקים בבית לכתיבה,
העליון. בגליל אשר
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