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 ארצות־הב־ נשיא של בתו הרתה. ^
 לבוגר הנשואה ,19 נאג׳נט, לופי רית,

 נאנ׳נס, פאט (למינהל־עסקים) אוניברסיטה
 השייכת בטכסאס טלביזיה בתחנת העובד

ג׳ונטון. למשפחת

 הכושית לאחות בניו־יורק, נולדה. ■!ג
 שנות חמש אחרי ,31 האריס, לייאונל

פר בגלולות שימוש ואחרי עקרות נשואין
 (שלוש ארבעה נותרו ממנה חמישייה, יון׳

בחיים. ובן) בנות
ה בכנסייה בסן־פרנציטקו, נישא*.

 הגבוהה החברה נערת אמריקה, של שטנית
 מובטל ועיתונאי ,26 קיים, יהודית

 הגדול הכוהן על-ידי ,35 ריימונד, ג׳והן
שלו חרב הטקס, בעת שהחזיק, השטן, של
 אדומת- שנערה שעה הזוג, לראשי מעל פה

 על שרועה היתד, וערומה, יפהפיה שיער,
 נכח בו בטקס, מקום. בקירבת מזבח־אבן

 בל על לשמור הוקפד בכלוב, אריה גם
 השטנית, הדת כללי

 הוא העיקרי שעקרונה
האפ ככל ״לחטוא

שר״.
 יום נחוג. *

 של 56ה־ הולדתו
 עין־השו־ קיבוץ חבר
•שמ סגן־אלוף פט,

דן, עון כי המפ א
 של הראשון קד

ש גבעתי, חטיבת
 עם ,1948ב־ בלם

הסתע את חטיבתו,
 לעבר המצרים רות

ל אבידן, תל־אביב.
 בגרמניה, כפועל־תעשייה גדל קוך, שעבר

 ומארגן בפלמ״ח גדוד מפקד גם בעבר היה
בגרמניה. היהודיים העקורים מחנות

 ראש־ של 37ה־ הולדתו יום נחוג. ̂ג
 3ד גח״ל איש במדינה, ביותר הצעיר העיר

 מלחמת־ פצוע חדרה, עירו, יליד ברזללי,
מק לפי ועורך־דין לשעבר מודד העצמאות,

צועו.

העצ הליברלים ח״ב בעינו, נותח. +
 (עם שהיה מי ,79 רוזן, פינחס מאיים

 כיום- התפקיד את מילא בה קצרה, הפסקה
 משך שר־המשפטים כהן) חיים שופט־עליון

 הוא רוזן הראשונות. המדינה שנות 12
 של הגרמני בצבא פלוגה ומפקד עורך־דין

ה נשיא שהיה הראשונה, העולם מלחמת
 ,1920 בשנת עוד בגרמניה הציונית הסתדרות

לשל היטלר עליית לפני שנתיים ארצה עלה
טון.

 ממ־ ,משיתוק סובל כשהוא אושפז.
 רמת״גן, עיריית ראש של הקבוע לא־המקום

 זיסמן, שלום (מכבי) ותיק ספורט עסקן
 שהתפרסם לשעבר, רב־סרן הוא זיסמן .52

 של הראשונים בימיו
ב במלחמתו צה״ל

ה הדרכים תאונות
 גם והיה צבאיות,

 השנייה הכנסת ח״ב
ה הציונים (מטעם

כלליים).
 בשירות נפל. +
 כך צור סרן פעיל,

 הבכור בנה כדק,
 חניתה קבוצת של

ה־ מפקד של ובנו
 סגן- ,לשעבר נח״ל
בן־ איתמר אלוף
 אחרי שבוע ברק,

 נח״ל מפקד בן ,19 נצר, יצחק שמוראי
 נפל נצר, גדשה אלוף־מישנה אחר, לשעבר

הוא. אף פעיל בשירות

אי זמר־מלחין בירייה, התאגד. *
 אחרי שעתיים ,27 טנקו, לואיג׳י טלקי

 צ׳או אמורה, צ׳או, יצירתו כי לו שהתברר
 כלשהו בפרס תזכה לא שלום) אהבה, (שלום,

בסן־רימו. העממית המוסיקה בפסטיבל

 או־ סיפון על מהתקפת־לב, נפטר. +
 לחיפה, מניו־יורק בדרכה אתרוג, ניית־המשא

 הוא .52 דלמן, ולטר אתרוג, רב־חובל
 ששרת שנים, 35 של ותק בעל ימאי היה

ה הימאים איגוד כמזכיר שנים שבע משך
לנשיאו. השנה שנבחר לפני ישראלי,

 מר* ,88 בגיל בפתח־תקווה, נפטר. *
 שעלה מלח, סוחר סימקין, שלום דכי

 סימקין שנה. 61 לפני לפתח־תקווה מרוסיה
 ב־ לקרח הראשון בית־החרושת את פתח

 תל- של הקבוע הקרח ספק כאשר תל־אביב
 עגלתו את להביא חשש מיפו, יווני אביב,
 שנת של מאורעות־הדמים בעת העברית לעיר
1921.
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