
םיתמחר
ה ילדם בן, קיסרי, בניתוח נולד.

 ואשתו )41( קנדי רוגרט של עשירי
 השושלת, ראש כיום שהוא רוברט, ).38( אתל

בנות. ושלוש בנים לשבעה אב בכך הפך
 חבר של 54ה־ הולדתו יום נחוג. ■¥-

אריה־־לייב גח״ל ומסוכסך הנהלת־ר,סוכנות
דולציץ. ליאון

ב שגדל רוסיה יליד
 עשה בה מכסיקו,

 צינורות בייצור חייל
ה ליו״ר נבחר ובה

 הציונית הסתדרות
.25 בגיל
יום נחוג. *

של 62ה־ הולדתו
אבן־זו■ שמחה

ר,  חוצב־אבנים ה
 ב־ שנפצע ירושלמי

 (עת תאונת־עבודה
דולצ׳ין סי־ תחתיו התמוטט

ונתמנה בניין) ׳גום
 של הח־עד־הפועל למזכיר שנה, 40 לפני

 חמישה), אז: העובדים (מספר ההסתדרות
 לכך נוסף היום. עד מכהן הוא בו תפקיד
 אדים הזמרת של בעלה אבן־זוהר, משמש

הישראלית, האופרה ממנהלי כאחד דה־פיליפ,

 אירגון של הקשר רשת מארגן בעבר היה
ה תחנת־השידור את הקים עבורו ההגנה,

 את קיים ולמענו ישראל קול מחתרתית
בלב־ים. אוניותיו■,מעפילים עם הקשר
 יוסח של 75ה־ הולדתו יום נחוג. ^

 הקא־ ההגמון מינדז׳נטי, קארדינאל
 השנה זה מרצון הכלוא הונגריה, של תולי

ב ארצות־הברית בשגרירות במקלטו 11ד,־
 המרד התמוטט עת נמלט אליה בודפסט,
.1956 בסתיו ההונגרי

 אסתר של 90ד,־ הולדתה יום נחוג. ^
ל (שוזי־זכויות ציבורית עסקנית ייכין,
 מלחמה הבריטי; לצבא נשים גיוס נשים;

 60 לפני ארצה, שעלתה הארץ), לתוצרת
 הארכיאולוג של אמו והיא לגדרה, שנה,

 הארכיאולוגית של וסבתה ייבין, שמואל
ייבין. אפרת
 ביריית־אקדח, להתאגד. ניסתה ^

 כיאטריס מאריה הנסיבה במאדריד,
 איטליה מלך של בתו ),24( סאכוי לבית

 תואר נסיון־ההתאבדות אומברטו. האחרון,
מרובה־צייד. כדור כפליטת בתחילה

 חבר של 82ה־ הולדתו יום נחוג.
 השני היהודי שינוול, עמנואל הפרלמנט

בבריטניה. (שר־ההגנה) שר־בטחון שהיה

 בפרלמנט שנים 45 של ותק בעל שינוול,
עצ השכלה בעל לונדון, יליד הוא הבריטי,

ח סיים (הוא מית
 בית־ספר שנות מש

שהו בלבד), יסודי
מ שעבר בחודש דח

הליי סיעת מנהיגות
 ביד נהג בד, בור,
מדי. קשה

ב נפטר.
ה ,64 בגיל חיפה
א והמלחין מנצח מ
 מחבר לגרי, רק

 וזד עמק סימפוניית
 הישראלית אופירה

השו דן הראשונה,
ה היה לברי מר.
ה את שחיבר איש

לבנון. מצפון, שכנתנו של הלאומי המנון
 חיים ,6ו בגיל בתל־אביב, נפטר. ■¥-

 מל־ של העבריים בגדודים סמל אלפרין,
ל 1924ב־ שמונה הראשונה, חמת־העולם

 25( תל־אביב של הראשון המשטרה מפקד
 מכבי־אש את מאוחר, יותר יסד, שוטרים),
 הוא בתל־אביב. אדום ומגן־דויד מתנדבים

המשמר מפקד השנייה במלחמת־העולם היה

 העירוני, הפיקוח מנהל מכן ולאחר האזרחי
 (זכוכית, הארץ מוזיאון מנהל ולאחרונה
קראמיקה). מסבעות,

 ד״ר ,78 בגיל בתל־אביב, נפטרה.
 נשים רופאת אהרונוגה, מטליה מרים

 בארץ דרכה את שהתחילה ידועה, ונדבנית
 ושנודעה עץ־חרוד, כרופאת שנה, 40 לפני

 שהיה האשה, חיי של ההיגיינה בספרה
מהדורות). 4( ארצישראלי רב־מכר בשעתו

 חברת ,78 בגיל בעפולה, נפטרה. +
 של אלמנתו פצנלסון, לאה עין־חרוד

 הכירה אותו כצנלסון, ברל מפא״י אידיאולוג
 עברה ועימו כינרת, בקבוצת ירקות גידלה עת

 שלה כשתפקידה הארץ, במרכז עסקנות לחיי
 בשכונת־בורוכוב משק־פועלות הקמת היה

היום). של (גבעתיים
 הסופר ,81 בגיל בתל־אביב, נפטר. +

 בעל גרקוגיץ, דוג יצחק והמתרגם
 שהיה אסתר, עליכם, שלום של הבכורה בתו

 ברקו־ לעברית. ומתרגמו הפרטי מזכירו גם
 (מנחם עצמו בזכות לא־מבוטל סופר ביץ,
 הקאריירה את התחיל בארץ־ישראל), מנדל
 בתרגמו לעברית, עליכם שלום כמתרגם שלו
 ביקש עת רוטשילד, הייתי אילו השיח את

 בנשף־צדקה אותו להשמיע עליכם שלום
המאה. בראשית ליטאיים עברית לדוברי

שינוול

עי רג ר ל ש ...או


