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 של הבכורה בתו רוב, ג׳ונסון בירד
 של רשמית בהודעה ארצות־הברית. נשיא
 מיכתבי־ מוצפת היא כי נאמר הלבן, הבית

המעו חיילים, של מנשותיהם בעיקר ברכה,
 המאיינם סרן בעלה, היית על אותה דדים

בוויאט־נאם. רוב, צ׳ארלם

ג ו ח  ראש של 57ד,־ הולדתו יום . נ
י ירושלים, עיריית ד רק, ט  קבוצת חבר קו
 את שעבר עין־גב

 הקאריירה סולם כל
מ המדינה, במנגנון

באנ החלוץ שליח
 לתפקיד ועד גליה
בוושינג ישראל ציר
 משרד ומנכ״ל טון

 בימי ראש־הממשלה
ב בן־גוריון. דויד

כ נודע זה תפקיד
 צעירי קבוצת ראש

לכי זכו שאף ביג׳י,
 בוים*. .טדי נוי

 בן־גוריון אחרי הלך
 מ־ סרש זה כאשר

 לראשות רפ״י רשימת בראש נבחר מפא״י,
 לא מאז עצמו את הוכיח הבירה, עיריית

 כמדינאי גם אלא מעולה, מינהלי ככוח רק
אז עם ליחסים הנוגע בכל בייחוד נבון,
המזרחית. ירושלים רחי

ג ו ח  סגן של 52ה־ הולדתו יום ♦ נ
בחור־ישיבה שחור, מימין שר־הדתות,

 שהפך יליד־ירושלים
 של המנגנון לבוס

 אחת סבי, המפד״ל.
 הבולטות הדמויות

 הישן היישוב של
סו־ היה בירושלים,

הרא חר־התרופות
ל עזר בארץ, שון
 ותה לחס בית ייסד
מצו־ על להקל כדי

 יהודי של קת־הרעב
 מל- בימי ירושלים

הרא חמת־העולם
 בעצמו נהג שונה,

 כדי תה, שם לשתות
 לגווע מאשר כך שמוטב לנכבדים להראות

ב צמח בנימין, הנכד, גאווה. מרוב ברעב
 ול־ מצליח לעסקן הפך החרדית, סביבתו

 חיים המפד״ל מנהיג מאחורי מושך־בחוטים
שפירא. משה

ג ו ח ה הולדתו יום בסודי־סודות, ♦ נ
 חושי, אבא חיפה, עיריית ראש של סל

 שציון חשש מתוך
יב ברבים המאורע

ש העובדה את ליט
או איבו חושי אבא

כי צעיר מנהיג תו
 ה־ מקשישי אחד אם

גליצ יליד מישטר.
כל'ה את שעבר יה

מ מחינוך — קשת
ל ועד בחדר סורתי

ה בהשומר פעילות
 בטרם עוד — צעיר

הוא ארצה. עלותו
כמאר לגדולה הגיע

 של פועלי־הנמל גן
 העולם וגילויי הסתאב, מישסרו אך חיפה.

 ושחיתות טירור על שנה 13 מלפני הזה
 הציבורית בדמותו קשה פגעו ב״חושיסטאן״

 המדינה, בהנהגת מרכזי לתפקיד ובסיכוייו
 (כולל מפא״י של זוטרים שעסקנים שער,

 אל ראשו מעל טיפסו אלמוגי) יוסף עוזרו
השלטוני. הסולם סיסגת

ר ט פ  ד,סוב• הנהלת חבר 62 בגיל * נ
 במיקוד, רק אשר לוריא, צבי היהודית נות
 יליד בישראל. מפורסם שר להיות זכה לא

 בין והיה 19 בגיל ארצה שעלה פולין
 בין נימנה הוא עין־שמר. קיבוץ מייסדי
 הצעיר, השומר של הראשונה השורה פעילי

 של העליונים במוסדות מפלגתו את ייצג
 כאשר העברי. והישוב הציונית התנועה
ש — העם מינהלוז 1948 בחורף הוקמה
המדי של הצללים ממשלת למעשה, היתר״

 מחבריה, אחד לוריא היה — המתארגנת נה
העצמ מגילת חותמי בין נכלל שגם כפי

 — המכרעת התפקידים בחלוקת אולם אות.
 ב־ נשאר — גורלית כה אז נחשבה שלא

 ל- הצטרף ולא היהודית הסוכנות מיסגרת
 המשיך הוא החדשה. הממשלתית מיסגרת

 המוסד אך בסוכנות, תפקידי־יוקרה למלא
וחשיבותו. חיוניותו את איבד כולו

חושי

שחור

קולק

1484 הזה העולם8


