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. ג ו ח  הנשיא של 82ה־ יום־הולדתו נ
 שניאור* מדינת־ישראל של השלישי

לרא ביקר ברוסיה, שנולד שזר זלמן
 בה והשתקע 1911ב־ בארץ־ישראל שונה

 וממייסדי דבר עורך היה .1924ב־ סופית
 ושר־החינוך־והתרבות חבר־בנסת מפא״י,

 1963ב־ נבחר מדינת־ישראל, של הראשון
המדינה. כנשיא לתפקידו

. ג ו ח  יום־הולדתה צנועה, במסיבה נ
התיאט של הראשונה הגברת של 83ה־
עתה המשחקת רוכינא, חנה העברי, רון

רובינא

 יפו, של הצוענים אלוני נסים של במחזהו
יכו גדולה, עצלנית מטבעי ״אני :שאמרה

 לחיות לי קשה אבל היום, כל להתבטל לה
עבודה.״ בלי

ו ש ר א ת  17ה־ בת בתו בקהיר, . ה
 סאדאת. לובנה מצריים, נשיא של

 אל־מסירי, אחמד לשעבר, הצבא וקצין
 עתה והמועסק הלאומי במשמר קצין שהיה

סאדאת. הנשיא במזכירות זוטר בתפקיד
ה נ מ ת  לכימיה המחלקה לראש . ה

 גרהרד פרופסור במקום וייצמן, במכון
 — חודשים שלושה לפני שנפטר שמידט

 בשטח מומחה מאוב, ויליאם פרופסור
ה לסגל שהצטרף הפרמקולוגית, הכימיה

 צמח ממנו זיו, דניאל שם על למחקר מכון
וייצמן. מכון מכן לאחר

ה נ ו התע לפיתוח הבנק ליו״ר . מ
 לנגיד שמונה זנדברג, משה במקום שייה,

צבי ח״כ שר־האוצר סגן — ישראל בנק

דינשטיין

 וכחבר- שר כסגן לכהן שימשיך דינשטיין
 בשבוע ימים שלושה מתמסר כשהוא כנסת

התעשייה. לפיתוח הבנק לענייני
. ר ט פ  והעיתונאי הסופר באירלנד, נ

 רבות שנים שישב אלסטון רוי האנגלי
 הפרו־ פרשנותו בזכות והתפרסם בארץ

עו היה ובוזארץ. פוסט בג׳רוזלס יהודית,
נש הבי.בי.סי., של האירופי השירות רך
 השידורים כמנהל לירושלים 1943ב־ לח
הת לאירופה, ששודרו הברית מעצמות של

השי משירות העולם מלחמת בסוף פטר
 האנטי- המדיניות על כמחאה הבריטי דור

 לתקופת עד בארץ ונשאר בווין של ציונית
לבריטניה. חזר עת הימים, ששת מלחמת

. ר ט פ  בגיל במרילנד, מהתקף־לב, נ
 הנשיא במימשל שר־החוץ שהיה מי ,78

 הסטייט את שעזב אצ׳יסון, דין טרומן,
כהו שנות ארבע אחרי 1953ב־ דיפרטמנט

 חברת בראשות הקודם לעיסוקו וחזר נה
 על אחראי היה בוושינגטון. פרקליטים
קורי מלחמת בימי האמריקאית המדיניות

 דמותה עיצוב אירופה, שיקום תוכנית אה,
המכ ציד עידן ותחילת נאט״ו ברית של

מקארתי. סנטור של שפות

1781 הזה העולם


