
תמרורים
ד ל ו הנסיך של השלישי בנם ♦ נ

כור־ אי כורכון דה קארלום חואן
 במאד־ יוון, של סופיה הנסיכה ושל כץ
 היולדת, של אמה הלידה, בעת נכחו, ריד.

הנ ואחותה, יוון, של פרדריקה המלכה
ה לכס מועמד העצבני האב אירנה. סיכה

 כך על יחליט וכאשר אם ספרד, של מלוכה
סרנקו. פרנציסקו הרודן

ג  רב* של 48ד,־ יום־ד,ולדתו ♦ נחו
 המנהל־המתפטר מקלף, מריבי אלוף

ים־ה־ מיפעלי של
 בין שהיה אביו, מלח.

 המתיישבים ראשוני
רוט הבארון של

 עם יחד נרצח שילד,
מ ושלושה אשתו
ער בהתנפלות ילדיו
בה• מוצא, על בית

 ורק ירושלים, רי
תשע) בן (אז מרדכי
 קיזזה הוא ניצל.

 למד מהנדס, להיות
בטכניון, אחת שנה

ף קל לי את הפסיק אך מ
 להצטרף כדי מודיו

 במלחמת־ה־ וינגייט. של לפלוגות־הלילה
הגיע הבריטי, לצבא התגייס השנייה עולם

 גדות על הגרמנים נגד נלחם מייג׳ור, לדרגת
 — מתנוססת חתימתו באיטליה. הסניו נהר
הס על — שישקלי אדיב של חתימתו בצד
 יד,ן5 וסוריה. ישראל בין שביתת־הנשק כם

 לאחר עבר צה״ל, של השלישי כרמטכ״ל
— המוצלח ושיקומם — לניהולם מכן
ים־המלח. מיפעלי של

ג  אלוף־ של 51,־ד הולדתו יום ♦ נחו
 של הכללי המנהל קשתי, משה מישנה
 ענייני עם קשריו את שהחל הבטחון, משרד
 עלותו אחרי (שנה 1936ב־ עוד בטחון

 הוא ביקנעם. חקלאי פועל בהיותו ארצה),
 במשטרת כשוטר מכן לאחר שירת אומנם

 ה־ הקאריירה אולם המנדטורית, הישובים
 המינהלי. לצד יותר נטתה שלו בטחונית

לא התמנה צר,״ל, של כוח־אדם באגף שירת
 התשלומים), (מינהל מת״ש ראש מכן חר
 היום עד הקיימים הנוהלים את קבע בו

 כיועצם צד,״ל. של התשלומים כל לביצוע
 ומשה מקלף מרדכי הרמטכ״לים של הכספי

 ממשיך לירות, מיליוני מאות גילגל דיין,
 הקודם, המנכ״ל של כיורשו זאת לעשות

בן־נתן. אשר
ג ו ח  אכי של 61ד,־ הולדתו יום ♦ נ

 תל־אביב עיריית ראש סגן כויאר, רהם
ב שלו הקאריירה את שהחל ,1955 מאז
 במהרה עבר כפועל־בניין, )1933(ב־ ארץ

 בניו המזרחי. הפועל בשורות לעסקנות
 בבני־ התיישבו אביהם, ממפלגת התרחקו

 של הקנאיים לחוגים מקורבים והפכו ברק
נטורי־קרתא.

ג ו ח  ח״כ של 60ד,־ הולדתו יום ♦ נ
 רפ״י התקיימה עוד שכל סורקים, מרדכי

 כאלוף־ ידוע היה
הקו קריאות־ר,ביניים

 והאיש בכנסת, לניות
 אשכול לוי אשר
״ה בזילזול לו קרא
 סבא״, מכפר אדון
 הכנסת. במת מעל

בצ כתותחן שירת
 ובהש־ הבריטי, בא

 באירגון עסק תחררו
 לא־ הפך ב׳, עלייה
עיר ראש מכן אחר
 ועסקן כפר־סבא יית

פינ מאנשי מפא״יי,
 בפרוץ אך לבון; חס

בן־גוריון. לצד דווקא התייצב לבון פרשת

 וידאל, ז׳אן הצרפתי הזמר * ע צ ם נ
 עץ, על טיפס הוא בספרד. מסע־צייד בעת
 למשוך בתיקזזה ציפורים, של קולות חיקה

 נפגע, שלו, רובה־הצייד טזזח אל ציפורים
 שחשב אחר, צייד של מירייתו קלים, פצעים

לציפור. אותו
ה ר ט פ הרב ,90 בגיל בירושלים, ♦ נ

של אמו ורהפטיג, מרבה רבקה נית
 היתר, עליו ורהפטיג, זרח ד״ר הדתות שר

בפו בחר כי על מצטערת שהיא אומרת
 מוכיח בוזדאי היד. שבתורה מכיוון ליטיקה,

 ד״ר שני, בן השאירה כגאון. עצמו את
 סיגנוני עורך ורהפטיג, שילם (למשפטים)

 בפולין. החיות ובנות המשפטים, במשרד
 את שפקדה בסופת־שלג, נערכה הלווייתה

הביירה.
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