
□1תמרור
הרצוג דויד יעקב לד״ר נולד. *

 וכיום בקנדה ישראל שגריר לשעבר ),45(
 השלישי, ילדו ראש־הממשלה, משרד מנכ״ל

 שם על אייזיק יצחק שנקרא הראשון, בנו
 הרב שהיה מי סבו,

ה לישראל, הראשי
 הלוי אייזיק יצחק רב

הרצוג.
 יום נחוג.

ה של 39ה־ הולדתו
 כן■ דב הכללי, חשב

מוסק יליד דרור,
 ב־ קרבי קצין בה,

ו מלחמודהעצמאות
 בנים, לארבעה אב

 נערי מראשוני אחד
ל שהגיע פטינקין*

 שהיה, אחר תפקידו
 הממונה השאר, בין
 ישראל של הכלכלי והציר המדינה תקציב על

במערב־אפריקה.

(לכל פרופסור צ׳יקאגו, יליד שם על *
 לימודי את שהנהיג ),45( פטינקין דון כלה)

ב העברית באוניברסיטה הרציניים הכלכלה
 את הבאים במחזורים ושגידל ,1949 שנת

 ביניהם, הבכירה. הכלכלית הפקידות צמרת
 הפיחות אדריכל בן־דרור: של מחזורו בני

 בוושינגטון) העולמי בבנק בכיר פקיד (וכיום
 פויכטוונגר בנק מנכ״ל שהיה מי כוכב; דויד

 (רוטשילד) כללי בנק סנכ״ל קמחי; אהרון
 שמחה בלונדון, הכלכלי היועץ שוהם; דויד

סורוקר.

 התעשיין של 55ה־ הולדתו יום נחוג. ^
 את שהחל רוסיה, יליד אילץ, אפרים

ותע פרי־הדר כסוחר העסקים בעולם דרכו
 הרכבת מפעל את 1950ב־ יסד טקסטיל, שיין

בארץ. הראשון המכוניות
 של 65ד,־ הולדתו יום בצינעה, נחוג.

 לינדבדג, צ׳רלס (אלוף־משנר.) קולונל
 האוקיינוס את שחצה אחר שנה 40 כמעט

 מאז שנה 20מ־ ויותר במטוס יחידי האטלנטי
 במלחמת־ גילה, כאשר בהתבודדותו החל

הנאצית. לגרמניה אהדה העולם,

 מנהל של 72ה־ הולדתו יום נחוג.
 מיכאל (למשפטים) הד״ר הפיס, מפעל

 33 בגיל הרומני הפרלמנט חבר לנדאו,
 כהונה, תקופות שלוש אחרי ארצה שעלה
 ממוכיר ציבוריים, תפקידים של שורה מילא
 ההתגייסות ומגבית היישוב כופר של כללי

 המדינה הקמת שלפני השנים בעשר וההצלה
 הכנסות על לממונה המישנה למשרת עד

הקמתה. אחרי המדינה,
 יליד ירושלים, של כבוד אזרח חלה. ^

 אל* בן־ציון רפאל אברהם ירושלים
 המערבים עדת דיין של בנו ),82( מליח
 ולשלוש בנים לשלושה אב מארוקו), (יוצאי
וצר לעברית כמורה דרכו את שהחל בנות,
 (אליאנס) חברים ישראל כל בבית־ספר פתית

 אגודת את יסד המאה, ראשית של בירושלים
 עברית), רק לדבר (המטרה: ירושלים צעירי

 ומנהל בדמשק היהודית הקהילה מזכיר היה
 קורפוריישן, (אנגלו־פלשתיין אפ״ק. סניף

חייו: למפעל שהתמסר לפני בעזה, בל״ל) אם

 חבר היה הוא ועסקנות. מילונאות כתיבה,
 הספרדית הרשימה מטעם הראשונה הכנסת
 בזכות הצרפתי הכבוד לגיון אביר ונתמנה
העברי־צרפתי. מילונו

 עשר זה הסובייטי שר־ההגנה חלה.
).68; מלינובסקי רודיון המרשל שנים,
 שלום אלוף־משנה ,52 בגיל נפטר. +

 30 לפני מאוסטריה ארצה שעלה עשת,
 הצבאית באקדמיה לימודיו סיום אחר שנה,

 בשמו יותר ידוע שהיה עשת, האוסטרית.
 בארגון פעיל היה אייזנשטט, פריץ המקורי,
 היהודית בחטיבה (רב־סרן) מייג׳ור ההגנה,

 במלחמת־ ידין ייגאל של מסגניו הלוחמת,
דרכי בן־גוריון. לדויד צבאי ויועץ העצמאות

 לאחרונה שניהל עשת, משתמך נפרדו הם
 לבון בפנחס הסתדרותיים, מפעלים מספר
הפרשה. ברור בעת
 הסרטן, ממחלת ,62 בגיל נפטר. ^

 יליד יהודי אופנחיימר, רוכרט פרופסור
 את מנהטן במיבצע שניהל ארצות־הברית,

 1954ב־ הראשונה. האטומית הפצצה ייצור
 כ״סי־ הפאציפיסטיות, דיעותיו בגלל הוכרז,

 ואז 1963ב־ טוהר הוא אך בטחוני״, כון
 את ארצות־הברית ממשלת לו העניקה גם

 למדע תרומתו על דולר) אלף 50( פרמי פרס
הפיסיקה.

 יצחק ,76 בגיל הלב, משבץ נפטר. ^
 תל־אביבי ברחוב בלכתו המלין אייזיק

 המלין, בית שמו, על שנקרא הבית ליד
 מאז האחרונות, השנים בעשר ניהל אוחו
 כלי־נגינה מפיץ המלין, מארצות־הברית. עלה

דולר מיליון 40 ואסף פועלים עסקן שהיה

אילץ
פעי בבית־המלין ניהל ההסתדרות, למגביות

 מארצות־ עממית תיירות למשיכת עניפה לות
היהודיים. הפועלים עם קשרים והידוק הברית
קטינם־ (גוטה) טובה נפטרה. *
 אביו, (אחות שרת משה של דודתו קי,

 ובעלה, אחיה עם יחד שהתיישבה יעקוב)
 בדרך עין־סיניה, הערבי בכפר 1906ב־ ברוך,

 קטינסקי וברוך השרתוקים ירושלים־שכם.
 מאוחר וגידול־צאן. טחינה בחקלאות, עסקו
 תעשיין־ נהיה בה ליפו, קטינסקי עבר יותר

 נחלת שכונת ביסוד השתתף ובה אריגים
הישנה. בתל־אביב רחוב כיום בנימין,

 לזוג התל־אביבי, בגן־החיות נולד. ■¥-
 קילו, 1500 שוקל מהם אחד שכל הבהמות

 עובדי ואשר קילו, 30 השוקל בהמות־ינוקא,
 אינם שהוריו כיוון מינו את בררו טרם הגן

אליו. להתקרב נותנים

הרצוג
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