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71/ג1£ ביווור: בטוב בוחר

ד ח ב ב ו ט ר ב ת ו י ן ־ ב ש ע

 תערובת ־ זמננו סיגרית היא 7או1£
 חדיש, פילסר חדישה, אמריקאית

ת ס פ שה ״מכסובב׳ קו  ומידת חדי
, ז י י ס ־ ג נ י ן ק ר לכ ת ו ר י ת ו י  ו

ם י ש נ ם א י כ ל ו ה ם ה ן ע מ ז  ה
שנים דובק. תוצרת פאר - 7א!4£ מע

האנג השחקנית בניו־יורק, נישאו. ^
 ה־ לפרס מועמדת ,24 רדגרייב, לין לית

 ג׳ון האנגלי והשחקן (ג׳ורג׳י) אוסקאר
מק־ במחזה לאחרונה המופיע ,34 קלארק,

ורדגרייב קלארק
 את המייחסת מקבת, על הפארודיה בירד,
לג׳ונסון. קנדי רצח

 רב־ של 44ה־ הולדתו יום נחוג. ^
 צ׳רה, בכינויו יותר הידוע צור, צבי אלוף

 צור, צ׳רטנקו. הקודם, משפחתו שם בזכות
 היה שנתיים, בגיל ארצה שעלה רוסיה יליד

 מלחמת־העצ־ של גבעתי בחטיבת מפקד־גדוד
 בראש אישית קרובות לעיתים עמד מאות,
המל אחרי שמשון. שועלי הג׳יפים פלוגת

 פיקוד־המרכז אלוף כוח־אדם, אלוף היה חמה
 כמג־ מעמדו צה״ל. של השישי והרמסכ״ל

 כשהצטרף התרופף מקורות המים חברת כ״ל
 השישית הכנסת מן פרש כי ואם לרפ״י,

 מידיו להוציא אשכול לוי מיהר נבחר, אליה
 אותו העביר המים, בהתפלת הטיפול את

 בן־ אפרים אלוף ואל־על, את״א איש לידי
ארצי.
 משה של 57ה־ הולדתו יום נחוג. ^

 המוסיקה ומנהל מנצח מלחין, דלנסקי,
 המנהל לשעבר וילנסקי, בקול־ישראל. הקלה

 הארצי־ הסאטירה תיאטרוני של המוסיקאלי
 יותר הלחין ולי־לה־לו, המטאטא ישראליים

כל הוא ביניהם שהמפורסם שירים, 600מ־
ניות.
 נשיא של 61ה־ הולדתו יום נחוג. +

 וייז, ג׳ורג׳ ד״ר תל־אביב אוניברסיטת
ש ארצות־הברית, ויוצא פולין יליד תעשיין

וב בניו־יורק (סוציולוגיה בהוראה גם עסק
 האוניברסיטה שוחרי מראשי וייז, מכסיקו).
 לנשיאה, נבחר כשלא נפגע בחו״ל, העברית
 לרשות וקשריו מרצו כל את לכן העמיד
בתל־אביר. האוניברסיטה הקמת רעיון

איש־ של 68ה־ הולדתו יום נחוג.
מוזי מנהל כיום דקל, יוסף ותיק בטחון

 משרד של לאור ההוצאה ומנהל צה״ל און
 בטחין איש של אחיו הוא דקל הבטחון.

 של הידיעות) (שירות הש״י איש אחר, ותיק
 המג־ ,מאירופה הבריחה וממארגני ההגנה,

דקל. אפרים יפו, נמל של האחרון כ״ל
פרופ של 69ה־ הולדתו יום נחוג.

מי (לבוטניקה) העברית האוניברסיטה סור
 שפירסם ישראל, פרס בעל זוהרי, כאל
ה הצומח עולם על מחקרים ממאה יותר

יש לצמחי המגדיר את וחיבר ארצישראלי
ראל.

 כרל של 80ה־ הולדתו יום נחוג.
הנ יו״ר שנים עשר משך שהיה מי לוקר,

 ח״כ שרת), למשה ביג׳י (בין הסוכנות הלת
 שהחל השלישית), (הכנסת לשעבר מפא״י

ב פועלים עיתון כעורך הציונית דרכו את
 ספר את המדינה, הקמת ערב ופירסם, פולין

עורף. קשה עם התוכחה
 המהנדס ,67 בגיל בתל־אביב, נפטר. ^

 מנכ״ל סגן לשעבר עמיר, אריה החקלאי
 פינקרפלד־ אנדה של ובעלה החקלאות משרד
 מיקרו־ שהינה הילדים, שירי משוררת עמיר,

מיקצועה. לפי ביולוגית
 הכנר ,76 בגיל בניו־יורק, נפטר. ^

ש לעברית, מורה של בנו אלמי, מישה
 של הקונצ׳רטו בביצוע במיוחד התפרסם

 אי־ אחרי בארץ להופיע ושחדל צ׳ייקובסקי
מקומיים. מוסיקה מוסדות עם הבנות
 אבר־ ,82 בגיל בירושלים, נפטר. ■¥-
 עדת ונשיא ירושלים יליד אלמליח, הם

 שנה. 40 זה צפון־אפריקה) (יוצאי המערבים
 —הצרפתי (המילון בלשן סופר, אלמליח,

ה הכנסת (ח״ב ועסקן מחנך חוקר, עברי),
הראשו מלחמת־העולם בימי נידון ראשונה),

 בדמשק, התורכים על־ידי בתלייה, למוות נה
 הגיע לא נגדו האישום שחומר מאחר ניצל

 הגנרל על-ידי בינתיים שנכבשה מירושלים
אלנבי.
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