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חמחרי□
לד ו  פירסומאי,47ליצחקכהנא, . נ

 כימאית ,29 אורלי, ולאשתו ומתוזך־דירות
 הילד צכי, אריאל בן, מיקצועה, לפי

 שנת מאז ירושלים במזרח שנולד הראשון
ה הוא לשעבר, חיפאי שהוא כהנא, .1948
 ירושלים במזרח שהתיישב הראשון יהודי

אח הר־הצופים) מדרונות על ג׳ראח, (בשייך
ששת־הימים. מלחמת רי

ה ד ל ו די לזמר בקליפורניה, ♦ ג  א
 סטיבנס, קוני ולשחקנית ,39 פישר,

 חודשים תשעה ג׳ואלי, הבכירה, בתם ,30
 בלי אירוסיהם, על הודיעו שהשניים אחרי

השניים. בץ נישואין על דבר שנודע
ג  ד״ר של 75ה־ הולדתו יום ♦ נחו

 הרוסי, הצאר בצבא רופא ויינשל, י?ןקכ
 טרומי יוסף עם יחד שנה, 50 לפני שתיכנן,
 מרוסיה, שיפרוץ יהודי צבא הקמת פלדור,

ותור הקווקז דרך
יכ לארץ־ישראל, כיה,
 בה ויקים אותה בוש

 ד״ר יהודית. מדינה
 במקום הפך ויינשל

רביזיוניס לעסקן זה
ש פורה, וסופר טי

 בביוגרפיות התפרסם
או זאת (כגון שלו
 ז׳בוטינסקי, זאב דות

ה אחרון ז׳בו, בשם
ענקים).

ג ויינשל הי־ יום ♦ נחו
צ של 47ה־ לדתו י
 (ראש הסוכנות הנהלת חבר ארצי, חק

 כסטודנט דרכו שהחל עליית־הנוער), מחלקת
הע הרציג, בשם ופילוסופיה לספרות רומני

 כנסת באוניית־המעפילים 1946ב־ ארצה פיל
ה 21ב־ נימנה. הוא מארגניה שאל ישראל,

ששימ בקפריסין, כלוא היה הבאות שנים
היה למעפילים, אי־גירוש לבריטים שה

 בכיר מיפלגתי ועסקן עיתונאי חקלאי, פועל
 המפלגה של הכללי המזכיר זה: אחר (בזה

 והליברלית־עצמ־ הליברלית הפרוגרסיבית,
אית).

ג ו ח  פרופסור של 60ה־ הולדתו יום ♦ נ
 אהרון (לזואולוגיה) העברית האוניברסיטה

 שהשתלם ציון, ואסיר רוסיה יליד שולוב,
 עבד עת הירושלמית באוניברסיטה במיקצועו
במחק במיוחד נודע כפועל־בניין, לפרנסתו

ומיפעל־ ועכבישים עקרבים ארסי על ריו
 כגן־חיות שנולד התנ״כי גן־החיות הוא חייו

 מלחמת־ שלפני הר־הצופים על אוניברסיטאי
העצמאות.
ג  יהודה של 70ה־ הולדתו יום ♦ נחו

רפו תלמיד יגור, משק איש ברגינסקי,
 שהיה לשעבר, אה

 על־גבי זיפזיף מוביל
 שהפך לפני גמלים
ו ב׳ עלייה לאיש
הנ חבר 1948 אחרי
היהו הסוכנות הלת
 שבתור והאיש דית

הקלי מחלקת ראש
בשנים שלה, טה

אח היה ,1961—1948
 של לקליטתם ראי

עולים. ממיליון יותר
ג כרגינסקי בטור־ . נחו

הולדתו יום מוזה,
ל בהתאם קיי־צ׳ק, צ׳יאנג של 81ה־

מ נימנות אדם שנות לפיו הסיני חישוב
 הוא צ׳יאנג (ולכן אימו ברחם היודצרו רגע

 שוגרו השימחה לכבוד ).80 בן רק למעשה
 הגנרליסימו דיוקן נושאי פורחים כדורים

ולתו הסינית היבשת לעבר פורמוזה נשיא
 של מנוודחינם חולקו עצמה פורמוזה שבי

 אריכות- של הסגולה איזכור לשם איטריות
האיטריות. של מאורכן הנובעת ימים

ר ט פ  בגיל מהתקפת־לב, בפאריס, * נ
 כתוצאה שנתקעה שלו ביאגואר נהג עת ,71

 של במאי דיביכייה, ז׳יליין בעץ, מכך
הוא בהם שהמופרסם צרפתיים, סרטים 80

 הקטן עולמו הוא בהם והידוע פפה־לה־מוקו
 שנים 16 לפני הועלה בו קאמיליו, דון של

פרננדל. סוס, פני בעל צרפתי שחקן לגדולה
♦ ר ט פ ץ ,99 בגיל בטכסאס, נ  (ג׳ק ג׳

 ארצות־ סגן־נשיא שהיה מי גארנר, הצבר)
 הראשונות הכהונה תקופות בשתי הברית

 גארנר, ).1941—1933( רוזוזלט פרנקלין של
 שנים 31 שישב מטכסאס, כפרי עורך־דין
 נפרד הרמה, למשרתו שהגיע לפני בקונגרס
 בפעם לנשיאות לרוץ החליט כשזה מרוזוולט

ב יותר יבקר לא כי אז נשבע השלישית,
בקפדנות. קיים אוחו נדר הבירה, וושינגטון

ה העולם 1576 הז


