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ת עלין ם הודות הלרה, נוויזזת א ת דו חי  לא

מזת ת ז וז פתיתי של הנ
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ה כשהאיו׳וון ס ו ג ח שגר.וז1 גולה ח ח אחידה. א ו
ת זוואוי היי תי פנ או ס ו  כוג־יקהול ע

ס ה וו 1 גלו

ז פ ש ו סון, בבית־החולים ♦ א  בילינ
 שניאור המדינה, נשיא בדיקות, לעבור כדי

כינוס נעילת ביום ברע שחש שז״ר, זלמן
הפועל.

ג ו ח  ראש־ של 73ה־ יום־הולדתה * נ
 מאיר גולדה ישראל, של הרביעי הממשלה

 ברוסיה מבוביץ, בשם שנולדה (מאירסון),
 ארצות־ למילווקי, ילדה בתור היגרה הלבנה,
 מאירסון. מאיר למוסיקאי, נישאה הברית,

ה של הפוליטיים בחיים נסחפה צעיר מגיל
הסוכ הנהלת חברת היתד, הציונית, תנועה

 המדינה־ב־ את רבות פעמים ייצגה נות,
 הקמת עם בינלאומיים. מוסדות בפני דרך

 של ראשונה שגרירה להיות נבחרה המדינה
לחב״ היבחרה עם בברית־המועצות. ישראל

מאיר

ו מתפקידה התפטרה הראשונה, הכנסת רת
 הלאומי. והביטוח לשרת־העבודה נתמנתה
 שרת־ה־ היה הבא המיניסטרייאלי תפקידה

מזכי בתפקיד אותו החליפה אשר עד חוץ,
 היתד, בה קצרה תקופה אחרי מפא״י. רת

 חברת־ היותה מלבד ציבורי, תפקיד נטולת
 לתפקיד במפתיע, מעט לא נתמנתה, כנסת,
הממ ראש של פטירתו עם הממשלה, ראש
ז״ל. אשכול לוי שלה

ג ו ח ה שר של 61ה־ יום־הולדתו . נ
 אלמוגי יוסף ישראל, בממשלת עבודה

 הציבורית דרכו בראשית שהיה (קרלינבוים)
 בכפר־סבא, כיבוש־ר,עבודה בפלוגת חבר

ב בהדרגה התבצר לחיפה, עבר איש־הגנה,
 את קשה ביד דיכא חיפה, פועלי מועצת
 שנים, לאתר המפורסמת. הימאים שביתת

בית־ד,חרו עובדי שביתת בהשראתו פרצה
 ולאחר השלישית לכנסת נבחר אחא. שת
בתקו מפא״י מזכיר להיות נתמנה מה זמן
 אחר־ פרשת־לבון. של הציבורית הסערה פת
 בתפקידים כיהן בה לממשלה, צורף כך

שונים.
ג ו ח אוני רקטור של יום־ד,ולדתו . נ

 אקצין, בנימין הפרופסור חיפה, ברסיטת
 שבאו קיצוניות, לאומניות השקפות בעל
 לאפשר לא השרירותית בדרישתו ביטוי לידי

 הסטודנטים, בפני להופיע הערביים למרצים
 שירותי־הביטחון. על-ידי יאושרו כן אם אלא

 בצר,רון מדיני פרשן בזמנו היה אקצין
אחרונות. ידיעות

ג ו ח  מזכיר של 62ה־ יום־הולדתו ♦ נ
אלפרט. אורי יפו,—תל־אביב מועצת

ג ו ח  חבר של 63ד,־ יום־ד,ולדתו ♦ נ
 משפטן אברמוב, זלמן שניאור הכנסת
השתת על שוויתר בגח״ל, הליברלים מסיעת

 השביעית, לכנסת המועמדים במירוץ פות
ה ועדת חברי לאמון מכן לאחר זכה אבל

ונבחר. מפלגתו של מינויים
♦ ג ו ה  המזרחן של 75ה־ יום־ד,ולדתו נ

 מיכאל דבר היומן עורך שהיה ומי הוותיק
העיתו אגודת כיושב־ראש גם שכיהן אסף
 מפרי־עטו לתרום היום גם והמשיך נאים,

לגימלאות. יצא שכבר למרות לעיתונו,

ו ל ו מ י הלוי, ושחר יאיר . נ
 ד״ר ח״כ של ונכדיו הלוי חי של בניו

ב בגח״ל, חרות מסיעת ד,לוי, בנימין
 היו הסנדקים מוזמנים. של רב קהל נוכחות

 אגרנט, שמעון ד״ר העליון, בית־הדין נשיא
ה בבית־הדין שכיהנו קיסטר, יצחק וד״ר
מתפקידו. שהתפטר עד הסב עם עליון

ר ט פ ת  החינוך ועדת יושב־ראש ♦ ה
 כץ, אברהם ח״כ הכנסת, של והתרבות

 ח״כ לסיעה, לעמיתו אישית הבטחה שקיים
 התפטר האחרון כאשר רימלט, אלימלך ד״ר
גח״ל. פרישת עם הממשלה מן
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