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תמרורים
ד ל ו  יוסף מעריב לסופר בן־בכור ♦ נ

 היומון עורך של בתו רות, ולאשתו חריף
דון־יחיא. שבתי הצופה הדתי

ה ד ר פ  פארו מיה זמנית, אולי * נ
 במסיבת־פרידה סינטרה. פראנק מבעלה

 לטוס עומדת שהיא מיה, הצהירה בניו־יורק
 מאהרישי ההודי איש־הדת עם יחד להודו,
 החיפושיות, של הרוחני מדריכם יוגי, מאד,ש

יו טוב אדם להיות לנסות ״כדי לדבריה:
 לפני בעלה עם התייעצה אם לשאלה תר."

״לא.״ השיבה: כן,
ג ו ח  שר־ של 67ה־ הולדתו יום ♦ נ
ש פינסק, יליד נסתי, חיים החקלאות

 לקבוצת ),1924( ארצה עלייתו עם הצטרף,
יזרעאל, בעמק גבת

את כן על החליף
 מסוישץ שם־משפחתו

* עם עבר, אך לגבתי,
ל בגבת, הפילוג

המפא״יי. יפעת משק
ג ו ח הו יום ♦ נ

אם* של 46,־ד לדתו
ש עופר, רחם

מ כאחד התפרסם
(לצי־ מפא״י צעירי

דיין), משה של דו
 המכריע ברגע אך

ה את לעזוב מאן
ו יוזמי בין היה לרפ״י. ולהצטרף מפלגה
 עוד מפלגתו, של הצעירה המישמרת מקימי

ה את לזמן־מה נטש המדינה, קום לפני
בחיל־הים, (כסגן־אלוף) לשרת כדי עסקנות

ה מפקדו של התפקיד את היתר בין מילא
הש כאשר באילת. החיל בסיס של ראשון
 נבחר הירוק, הכפר מקימי בין היה תחרר,

ל משם קפץ בתל־אביב, מפא״י למזכיר
תל־אביב. ולעיריית החקלאות משרד

ג  אהרון של 60ה־ הולדתו יום ♦ נחו
 ״ ה־ של האלקטרוניים המחשבים איש גרץ,

 היה שנה, 40 לפני לארץ שהגיע ממשלה,
 המדינה קום ועם הצעיר השומר קיבוץ חבר
 ל־ הלישכה של האדמיניסטרטיבי למנהל היה

 לרישום־התושבים אחראי היה סטאטיסטיקה.
 המרכז את 1954ב־ הקים במדינה, הראשון

 מנהל שנתיים במשך היה למיכון, הממשלתי
ומש ברומא, לחישובים הבינלאומי המרכז

לאוטומציה. הממשלה יועץ עתה מש
ג ו ח  הרב של 80ה־ הולדתו יום ♦ נ

ה מוויז׳ניץ, הרבי האגר, מאיר חיים
 מימי־ מלך כמו בבני־ברק חצרו על שולט

 בשטף־דם לקה שנים עשר לפני הביניים.
 הוא אולם לחייו. חששו והרופאים פנימי

מנגי חיבור — בתחביבו המשיך התאושש,
 ̂ לר־ שנתיים לפני זכה ואף — דתיות נות
 הרבי מחצר הינוקא עם נכדתו בנשואי אות

המתחרה. מבעלז
ג ו  שרגא של ה־סד הולדתו יום ♦ נח

 ל־ שהפך מאוקראינה, תלמיד־ישיבה נצר,
הבולש המהפכה לאחר עסקן־קואופרטיבים

 נידון בציונות הצדדיים עיסוקיו בגלל ביקית.
 (ב־ לבסוף החליט למאסר, פעמים מספר
 (ח״כ אשתו עם יחד ארצה, לעלות )1925

 פועל הפך נצר), משה (סא״ל ובנו נצר) דבורה
 תל־ בעיריית נקיון
 יותר ומאוחר אביב
 הנקיון שרותי מנהל

ל הודות העירוניים.
ה לעסקי התמסרותו

 מפא״י של מנגנון
ל הפך בתל־אביב,

 מעמודי־התודך אחד
 זכה המפלגה, של

ש מגוזנים, לשבחים
פור בהם האחרון

 בשבועון השבוע סם
הצ הפועל מפא״י

 :הלשון בזו עיר,
פקוחה האחת ״עינו

 האחרת ועינו סביבו, הנעשה את לראות
פנימה.״ מביטה

ישאה ,23 פאטאקוס, רוזי . נ
 ד,- יוון, בממשלת החזק האיש של בתו

 לאני פאטאקום, סטיליאנוס קולונל־לשעבר
באתונה. מיידאסיס, דריאס

ר ט פ  השלום בית־משפט שופט ♦ נ
מכו על־ידי שנדרס אונגר, הנס החיפאי

 נישא, ארונו העיר. מרחובות באחד נית,
שופטים. בידי ההלוזייה, בעת

ר ט פ  צפת יליד ,78 בגיל בחיפה, * נ
 בתי־מלון שהקים אוירכוך, פייכל יואל

 אחד היד, אוירבוך וירושלים. חיפה בטבריה,
ל העניק כספים ומלבד אצ״ל, מתומכי

מח לא־פחות: חשוב גיבוי המחתרת לוחמי
ה הבולשת מפני ממלונותיו, באחד בוא

בריטית.

1587 הזה העולם


