
תמרורים
 (גנדי)רחבעם צה״ל לאלוף נולדה. *

ה של קבוע ומטפס הסיורים אוהב זאבי,
בת, הרביעי, ילדם יעל, ולאשתו מצדה,

ערבה.
שמו של 76ה־ הולדתו יום נחוג. *
 קי־ אברהם הרוסי הרב של בנו דיין, אל

 שעלה טאיגרודסקי,
 שנה, 60 לפני ארצה

 ב־ חקלאי פועל היה
ו הדרה פתח־תקודה,

קבו ממייסדי יבנאל,
 ונהלל, א׳ דגניה צת

ה העובדים מושב
 ):1921(בארץ ראשון
 מפא״י, ושליח עסקן
 מחבר לשעבר, ח״כ
ואבי ואדמתו) (אדם

תו אביבה, של הם
 זוהר, נהלל, שבת

 שנפל מפקד־מחלקה
ו במלחמת־ר,עצמאות,

היום. ושר־ר,בטחון רפ״י ממנהיגי דיין, משה

ארי של 50,־ד יום־ר,ולדתו נחוג. ^
 שהיה מפא״י, איש כלכלן אריאלי, אל

 לפני ושיצא המדינה הכנסות על הממונה
 המשק ניהול על מוחצת בהתקפה שנה חצי

 והמוצא) המשבר — המשק הנהגת (בספרו
 היועצים בצוות בכיר תפקיד עתה והממלא

המתפתחות. בארצות האו״ם של הכלכליים
פרו של 51,־ד יום־ד,ולדתו נחוג.

מו העיברית(להיסטוריה האוניברסיטה פסור
 (לא אריאלי (ל״בל) יהושוע דרנית)
 בירושלים־ הגדנ״ע מפקד שהיה מי קרוב),

 יותר מאוחר ושנודע של־מלחמת־ר,עצמאות
 כתב עליה בפרשה, לבון בפינחס בתמיכתו

הקנוניה. ספרו את
 נתן של 57,־ד הולדתו יום נחוג.

מק לפי ואגרונום ורשה יליד אלתרמן,
 ,21 בגיל הראשון שירו את שפירסם צועו,

 פולמוסן מחזות, מעבד כמתרגם, התפרסם
 מצרים), מכות שירי עניים; (שמחת ומשורר

ה ושבתו מרכוס) (רחל לשחקנית הנשוי
אתר). (תירצה שחקנית היא יחידה

הנסיכה של 17,־ד יום־ד,ולדתה נחוג.

אן הנסיכה

 אלי־ ,ר,מלכד ילדי ארבעת בין השניה אן,
 יודעי־ לונדוניים חוגים מנבאים לד, זבט,
סקנדינבי. נסיך עם קרובים אירוסין דבר

ג. ^ חו ף של 52ד,־ יום־דזולדתו נ ס  יו
ירו יליד משרד־המשפטים, מנכ״ל קוקיא,

עדות־המזרח. מיוצאי היחיד והמנכ״ל שלים
בארצות־ד,ב חשאי בטקס נישאו. ^
 מלכת אליזבט, של המפורש ובר,יתרה רית

ה בן־דוד ,42 היירווד, הלורד אנגליה,
 ו־ ,לכס־ר,מלכות בתור 18,־ד והאיש מלכה

ילידת דוגמנית ,38 טקווד, פט־ייטיה

 בהיותו עוד בן, ללורד שילדה אוסטרליה,
 לפני התגרש ממנה אוסטרית, ליד,ודיה נשוי

בלבד. חודשים ארבעה
כו ,39 דאל, ארלן התגרשה. *
 מבעלי. ואדומת־שיער, מלאה הוליבוד כבת

 לישין, אלכסיס היינות יבואן הרביעי,
ולדות. לה להעמיד סירובו בגלל ,53

 שדיר, -עומד בהוליבוד, נפצע. <
 את שבר כאשר יוצא־מצרים, שחקן־ד,קולנוע

מערבון. הסרטת בעת מסוסו בנופלו אפו,
 די• רונלד המרה, בכים נותח. *
 ושחקן־קולנוע קליפורניה מושל ,56 גאן,

 לנשיאות אפשרי רפובליקאי מועמד לשעבר,
.1968 ארצות־הברית

 יום־ לפני יומיים בגרמניה, נפטר. +
 פליהם אלוין אלפרד ,60,-ד הולדתו
איל- אונד-הלכאד, פון־כולן קדום

 ב־ נדון זה (ועבור הנאצית תעשיית־הנשק
 שלוש ריצה מהן מאסר, שנות 12ל־ נירנברג
 הפלדה הפחם, מפעלי את ששיקם בלבד),

 מבית־הכלא, שיחרורו אחרי שלו וההנדסה
 עובדים, אלף 100מ־ יותר לאחרונה שהעסיק

 אותו, שאילצו כספיים בקשיים הסתבך אך
 את הגרמניים לבנקים למסור שנה, חצי לפני

חברותיו. על השליטה
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