
תמהרי□
נאג׳נט, ג׳ונסון ללוסי נולד. *

 נאג׳נט, ג׳ון פאטריק ולבעלה 20
 נכדו לינתן, פאטריק הבכור, בנם ,23

 לינדון ארצות־הברית נשיא של הראשון
ג׳ונסון.

ע. 3̂ צ פ ם הקולנועי שחקן נ מ י י ׳  ג
 נמלט עת פלינט שלנו האיש ,39 קוכורן,
 בניו־ המוסרט שלו חדש בסרט מרודפיו

 על־ידי נאמנות מכות הוכה וכאשר יורק,
 וי בסרט, המדובר כי ידע שלא שוטר־מקוף

 אמיתי, פושע הוא קובורן כי סבור שהיה
פשעו. ממקום הנמלט
 שאול של 45ה־ הולדתו יום נחוג. ^
 קריין (מעריב), ועיתונאי עורן־־דין הון,

ה ארגון של המחתרתית תחנת־השידור
 אותות־ שם (על בועז שמיר תלם — הגנה

 במחתרת) שידור תחנת המלים של הקריאה
ספ שלושה לאור שהוציא שח־מת וחובב

המלך), אנשי מהם: (,אחד ■הנושא על רים
 הרכ של 50ה־ יום־הולדתו נחוג. ^

עסקן יפה, אברהם מורים משה

 יליד, הירושלמי, שלמה היכל ומנכ״ל מפד״ל
ב הראשי הצבאי הרב ולשעבר אנגליה

הרחוק. מזרח
 ח״ב של 54ה־ יום־הולדתו נחוג.

 מרכזי חבר חזני, יעקב מיכאל מפד״ל
(מו חקלאי הכנסת, של הכספים וועדת של
לשעבר. ונוטר שבשרון) כפר־אברהם שב

 ד״ר של 75ה־ יום־הולדתו נחוג. .+נ
 התל- בית־החולים מנהל הראל*, בנציון

 כרופא בארץ דרכו שהחל אסותא, אביבי
 הסתדרות יו״ר כך אחר היד, בעין־חרוד,

 משרדהברי־ של הראשון המנכ״ל הרופאים,
הכלליים. הציונים מטעם וח״כ אות

 ד״ר של 55ה־ יום־הולדתו נחוג.
 בתי־החולים בתי מנכ״ל מן, יעקב ר!למן

 סוחר של ובנו ירושלים יליד הדסה, של
למחלות מומחה בעיר־העתיקה, חומרי־בניין

 לשעבר הראל, אריה ד״ר של לא־קרוב *
 בתי' מנכ׳׳ל וכיום במוסקבה ישראל שגריר

בתל־אביב. העירוניים החולים

ב המדינה הקמת עד שחי בית־החזה,
אנגליה.

ארכי של 59ה־ יום־הולדתו נחוג.
׳ הקתולית-היומית) (הכנסייה בישוף ג ר ו ׳  ג

ם, כי  עכו, וארכיבישוף מצרים יליד ח
 למען רבות שפעל והגליל, נצרת, חיפה,

 מושבי־זקנים, בתי־יתומים, (ייסוד עדתו בני
למורים). ובתי־מידרש תיכוניים בתי־ספר

פרו של 60,־ד יום־הולדתו נחוג.
 עברית) (לספרות בר־אילן אוניברסיטת פסור

ה צ׳כיה יליד רב קורצווייל, בריד
ב והפורה הקפדן הספרותי למבקר נחשב
 או המשך — החדשה (ספרותנו בארץ יותר

מהפכה?).

 ,84 בגיל בארצות־הברית, נפטר. ^
 האיש יהודי, ונדבן מיליונר קיס, מקם

ב הנפוץ המשלשל אקס־לקס, את שהמציא
 מיליון 30 :1966 (מכירות בעולם יותר

 ל״ קרא הונגריה, יליד קיס, לירות.
הו פרלמנטרי מונח על־שם שלו ■משלשל

 הפעילות של חירום הפסקת שפירושו נגרי
השלטונית.

 ויצא הממשלתי השירות מן פרש. +
וה התובע ,66 סופר, שלמה לקיצבה

 של אביה שירות־ד,מדינה, נציבות של חוקר
 בנות (וארבע סופר יונה משפט־מלחי עדת
 יפואית ישיבה תלמיד נוספים), אחד ובן

סני מפקח העבריים, בגדודים סמל שהיה
 בדרגת מנדאטורי וקצין־משטרה ביפו טרי
כוכבים). (שלושה פקד

2 ת 0 ז י ר ג ׳ ד ס י כ ד . ל ו נ ה


