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לחייל טרמפ תן

תמרורים
ל  י, האברסט לפיסגת ♦ העפי

 מטר), 8847( בעולם הגבוה ההר
 150ה־ האיש ,33 יאמאדה, נובורו
 זאת עשה מאז זאת לעשות שהצליח

 .1953 במאי הילארי ארמונד לראשונה
 שהגיע יפאני, מהנדס הוא יאמאדה

 חבריו, שני בראש ההר, לראש
 31 בן מהנדס אוזאקי, טאקאשי

.28 בן שרברב מוראקאמי, וקאזונארי
ה ת מנ ת  למושל בקנדה, ♦ נ
 ,61 סוב, זיאן המדינה), הכללי(ראש

 הבריטי בחבר־העמים הראשונה האשה
 לפני נבחרה סוב זה. בתפקיד הזוכה
 הקנדי, הפרלמנט לידר שנים שלוש

 בתפקיד הראשונה האשה היתה אז וגם
הבריטי. העמים בחבר זה

ק ענ  הספרות פרס ♦ הו
 ,72 ז׳נה, לז׳אן הצרפתי הלאומי

 שנתפרסם והומו־סכסואלד נווד גנב,
 מן גבירתנו קבורה, בספריו(טיקסי

 החיים על כתב שבהם הפרחים),
 ז׳אנה, ובשכונת־העוני. בבתי־הסוהר

 בבית־ פעמים כמה בעצמו שבילה
 ז׳אן־פול על־ידי פעם הוגדר הסוהר,
 קרוש סוטה, גנב, כ״שקרן, סארטר

ומעונה.״
 קיצור ניתוח בבאר־שבע, ♦ נותח

 אורי המישקל, להורדת הקיבה
 בדרום הפעולות מתאם ,57 לוברני,

 הניתוח. לפני קילו 116 ששקל לבנון,
 רופא של בנו חיפה, יליד לוברני,
 הוא סיפרי־ילדים) כמחבר גם (שנודע

 מזכירו 23 בגיל שהיה בנות. לארבע אב
 משה הראשון, שר־החוץ של האישי
 ערביים לעניינים היועץ 31 בגיל שרת;
 שגריר־ישראל זה, אחר בזה ,38 ומגיל

 עם מאוד התיידד (שבה באוגנדה
 אידי אז, של אוגנדה צבא רמטכ״ל

ובאיראן. באתיופיה אמין),
שאו  במונטה־קארלו, ♦ ני

 ,27 קארולין, הנסיכה מונאקו,
 יצואן ,24 קאסוראגי, וסטפאנו

 איל־הון של ובנו בגדי־אופנה
 שלוש איטלקי, לנפט) (בתי־זיקוק

 הבכורה הבת של גירושיה אחרי שנים
 הראשון, מבעלה גרימאלדי לבית
 20 שארך משתתפים) 20(צנוע בטקס
 התחשבות מתוך כנראה דקות,

 משתייך שאליה הקאתולית, בכנסייה
 במונאקו. השולט גרימאלדי בית

 נישואיה את התירה לא עדיין הכנסייה
קארולין. של הראשונים
 58ה־ יום־הולדתו בסביון, ♦ נחוג

 שר־הביטחון ארנס, משה של
 יליד הוא ארנס ישראל. של התשיעי

 לשני אב בארצות־הברית, שגדל ליטא,
 אווירונאוטי מהנדס בנות, ולשתי בנים

 בחיפה, בטכניון פרופסור״מישנה שהיה
 יו״ר האווירית, התעשייה סמנכ״ל

 הכנסת של החוץ־והביטחון ועדת
 לפני בוושינגטון, ושגריר־ישראל

 ועדת־כהן מודח של מקומו את שירש
שרון. אריאל

 יום שווייץ, בלוזאן, ♦ נחוג
 ברליו, מוניק של 58ה־ הולדתה

הבינ האולימפית הוועדה מנכ״ל
 מדינות, 154 חברות שבה לאומית,

 את שנים, ארבע מדי והמארגנת,
 שמשכורתה ברליו, האולימפיאדה.

 דולר, אלף 100מ־ יותר היא השנתית
 ,1967ב״ לתפקידה לכניסתה עד היתה

 הספורט מישרד של הכללית המפקחת
 קודם הרבה עוד ונודעה בצרפת והנוער

 של כאלופת״הנוער ,12 בגיל לכן,
 וכאחת גב מטר 100 בשחיית צרפת

 בית־ספר של הנוצריות התלמידות
 בעת ברחוב, שהפגינו פאריסאי, תיכון

 טלאי עונדות כשהן הנאצי, הכיבוש
 עם כהזדהות במגן־דויד, מעוטר צהוב

הנרדפים. היהודים

זימבאווה בהארארה, ♦ נחוג

 ההר, של הטיבטי, המקורי, שמו *
 לזיכרו לאברסט, הוסב ציומולונגמה,

 שהיה, האנגלי אברסט, ,בורג סר של
 של מחלקת־המדידות מנהל ,1830־2

הודו.

 יום רודזיה) סולסבארי, (לשעבר
 מית,0 אייאי של 64ה־ הולדתו

 של האחרון הלבן ראש־הממשלה
 20מ־ אחד כיום שהוא סמית, המרינה.
 הפרלמנט של הלבנים החברים

 עומד החברים, 100 בן הזימבאווי
 הלבנה, הרפובליקאית החזית בראש
 ונתון בפרלמנט, חברים תשעה שלה

 מישטרת־ של בלתי־פוסק למעקב
 20ו־ אותו שעצרה המקומית, הביטחון
 בעוון אחדים חודשים לפני מאוהדיו

 שהתבררה, בלתי־חוקית התכנסות
אמנות. כתצוגת דבר, של בסופו

 של 70ה״ הולדתו יום ♦ נחוג
 הדיקן פריכם, משה פרופסור

הראשוי בית־הספר של הראשון

ברליו מנכ״ל
צהוב טלאי

 איש כיום (בירושלים), בארץ לרפואה
 הגישה בעל באר־שבע, אוניברסיטת

 להיות הרפואה תלמיד את המדריכה
 על שנתקבלה (גישה רופא־מישפחה

 בעולם, רבות אוגיברסיטות של דעתן
 המצרית, איסמעיליה של זאת כולל

 תעודת־ כהערכה לפריבס ששלחה
 פריבס, החרטומים). בכתב כתובה כבוד

 הרוסי בשבי שנפל פלדה, סוחר של בנו
 חטב הפולני, בצבא כקצין־רפואה

 בסיביר, עצים שנים שלוש במשך
 350 בין הבריאות שירותי את אירגן
 עלותם בטרם צפון־אפריקה, עולי אלף

 שנות 22 במשך והעניק ארצה,
 הדוקטור תואר את בירושלים ריקנותו

ורופאות. רופאים 2500ל־
 ,77 בגיל בלונדון, ♦ נפטרה

 של הון בעלת דוקר, נורה ליידי
 מיליון 150שטרלינג(כ־ לירות מיליון
 בעליה משני שירשה שקל),

 ושל דוקר של חייה סגנון הראשונים.
 נשק תעשיין השלישי, בעלה

 של הרכילות טורי את גיוון ואופנועים,
 ,50ה־ בשנות הבריטית העיתונות

 רק לנסוע הקפידו הזוג בני כאשר
 לשייט זהב, מצופת דיימלר במכונית
 בבריטניה ביותר הגדולה ביאכטה
 בני התארחו שבהן מסיבות, ולערוך

 היה ובהן המלכותית המישפחה
ורודה. שמפניה שהוגש היחיד המשקה

טר פ  רה־מאיורקה, בפאלמה ♦ נ
 גדול מירר, חואן ,90 בגיל ספרד,

 שציודו, צורף, של בנו החיים, הציירים
 אלף 960ב־ שעבר בקיץ נמכר, הנמל,
 עבודתו ואשר שטרלינג לירות

 הכרזה ציור היתה האחרונה האמנותית
בכדו אליפות־העולם של הרישמית

 שבשנה מירו, .1982 ספרד רגל,
 לא קוצב־לב, בגופו הושתל שעברה
 שהרוויח הרב מהכסף מעולם התפעל

 לפני באש, העלה וכאשר מציוריו,
 שהציג הציורים כל את שנים, שמונה

 הסביר: בפאריס, בתערוכת־יחיד
דולרים!״ אינם ״ציורים

ח צ ר  בגיל קניה, בניירובי, ♦ נ
 ביותר הזקן האיש קיבאקי, ג׳ין ,100

 מוואי סגן־הנשיא, של ואביו במרינה
 שחדרו שודדים על־ידי קיבאקי,

 והלמו הישיש של לחדר־השינה
בראשו.
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