
תמרורי□
הבינ ההבנה אות ♦ הוענק

 מי נהרו, ג׳ווהרלאל שם על לאומית
 הודו של הראשון ראש־הממשלה שהיה

 ואבי )1964—1947( העצמאית
 לכרוני הנוכחית, ראש־הממשלה

 לשעבר אוסטריה קאנצלר קרייסקי,
 סנגל נשיא סנגהור, ולליאדסולד

בלבד. אות־הוקרה איננו האות לשעבר.
 דולר אלף 25 של כספי פרס מלווה הוא
זוכה. לכל

ה ק ענ מותו, אחרי שנים 14 ♦ הו
 הגבוהה הדרגה צרפת, של מרשל דרגת
 מרי־פייר לגנרל צרפת, בצבא

 של העליון המפקד שהיה מי קייניג, ^
 בשלהי הצרפתית ההתנגדות תנועת

 שר־ביטחון קייניג, מילחמת־העולם.
 היה ,77 בגיל שנפטר לשעבר,

 החופשית צרפת צבא של ראש־המטה
 במיוחד ונודע דזדגול, שארל של

 הלד נאת־המידבר על בהגנת־הגבורה
 גרמניים כוחות נגד ביר־חכים, בית

 לי!״) הקצרה(״שקו ובתשובתו עדיפים,
גרמנית. להצעת״כניעה

 של 45ה־ יום־הולדתה ♦ נחוג
 התיאטרון שחקנית אלמגור, גילה

 ויתומה פתח־תיקווה ילידת והקולנוע,
 ערבי), מיריית נהרג (אביה מלידה

 לפי ואשר, 17 מגיל המככבת
 סרטים ביותר הופיעה הסטטיסטיקה,

 שחקנית מכל ומחזות כה) עד 32(
 בעלת אלמוג, אחרת. ישראלית
 את נעלה (היא הפוליטית המודעות

 לכנסת בבחירות של״י רשימת
 ליעקב בשניה, נשואה התשיעית)

 אמרגן תיאטרונים, מנהל אגמון,
 נישאה שלו הראשון, בעלה ומראיין.

גורליצקי. אילי השחקן היה ,18 בגיל
 של 55ה־ יום־הולרתו ♦ נחוג

 דומה) (משא משורר שדה, פנחס
 ובנו פולין יליד כמשל), וסופר(החיים

 פירסם אשר תל־אביבי, פועל־בניין של
מת) כלב (נאום הראשון שירו את

 לפרנסתו עבד כאשר ,17 בגיל
פילוסופיית־ בעל שדה, כנער־שליח.

 (במיוחד תשומת־לב מושכת חיים
 מעולם נחבא לא וקיום), נשים בנושאי

 אחד את צעיר בגיל שלח הכלים, אל ■י־
 לחתן לאנגלית, תרגום מלווה משיריו,

 תומאס האמריקאי המשורר פרס״נובל,
 סליחתו את שביקש אליוט, סטיירנס

 ריעה להביע יכול שאינו על שדה של
 רגיל הוא שאין מכיוון שירו, על

 — המקור ושפת בתרגום, להסתפק
לו. נהירה אינה — העברית
 עזר של 60ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 (בעיקר: איש־עסקים כיום וייצמן,

 יחד רשימת וראש מכוניות) יבוא
 של בנו הוא וייצמן .11ה־ לכנסת

 המדינה נשיא של ואחיינו אגרונום
 שם על קרוי הוא וייצמן. חיים הראשון, |

 שהיה וייצמן, חיים של אביו עוזר, סבו,
 הוא18במיזרחפולין.בגיל סוחר־עצים

 למד הבריטי, לחיל־האוויר התגייס
 היום) של (זימבאבווה ברודסיה טיסה

 היפאנים). (מול הודו בחזית ושירת
 הראשונים הטייסים אחד היה 24 בגיל
 הצניח הישראלי(הוא חיל־האוויר של

 מילחמת־ בראשית ציון לגוש אספקה
 הוא החיל. מפקד 34 ובגיל העצמאות)

 הליכוד בממשלת שר־תחבורה היה
 ונחשב מאיר, גולדה של הלאומי

 של הליכודי המהפך נצחון לאדריכל
 הראשון שר־הביטחון היה הוא .1977

 ופרש ליטאני) (מיבצע הליכוד של
 אי־הסכמה רקע על בגין ממשלת
 עם הסכם־השלום ישום בדבר ביניהם

 רבות, למענו טרח שוייצמן מצריים,
 על הקרב בסיפרו דיווח ושעליו

השלום.
 של 60ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 עיתונאי שחקן, רפפורט, עזריה
יחסי• אגף את כיום המנהל ושדרן,

 הרפואית ההסתדרות של הציבור י
ה. ס ד ?  כמנחה שנודע רפפורט, ^

 שנים במשך היה ממלכתיים, באירועים
 מעריב, של הקולנועי המבקר רבות •

 בשגרירות העיתונות נספח מכן ולאחר
 העיתונות מיקצוע בושינגטון. ישראל
טלי(זלינגח, ובתו, במישפחה, נשאר

 היחידה המואמנת הצבאית הכתבת היא
דבר). דזמון1(מטןיפ-

יום־הולדתו בירושלים ♦ נחוג

גולדשטיין, ישראל ד״ר של 88ה־
 של הציונית ההסתדרות נשיא לשעבר

 מיצוות את הגשים אשר אמריקה,
 בהשאירו שנים, 24 לפני ארצה העליה

 שניהם ילדיו, שני את מאחוריו
 אמריקאיות באוניברסיטות פרופסורים

 — הבת לרוקחות, — (הבן
 יליד גולדשטיין, לפסיכולוגיה).

 בבית־כנסת שמש של ובנו פילדלפיה
 התפרסם אך במיקצוע, רב היה מקומי,
 של־שם היהודית באוניברסיטה במיוחד

 1946ב־ הקים שאותה ברנדייס,
 עוסק עריץ גולדשטיין בבוסטון.

 בחוות־הנוער במיוחד בענייני־ציבור,
 את כעת מסיים וגם שמו, על הנקראות

.11ה־ סיפרו כתיבת
 ווילס, בסוונסי בבית־אבות ♦ נחוג

 וויל־ אנה של 111ה־ יום־הולדתה
 ספר־השיאים לפי הנחשבת, יאמס,

 באיים ביותר הקשיש האדם גינס, של
 בחגיגת המשתתפים בין הבריטיים.

 ושרי, עוגות הוגשו שבה יום־ההולדת,
 בית־אבות, אותו של אחר תושב גם היה

 הנחשב ,106 אוונס, ג׳וז הכורודלשעבר
הבריטיים. באיים ביח״ג הקשיש לגבר

 ,18 בגיל לן/ידה,פב ♦ נפטר
 הכלבים 150 ,חרוא מוסקאטיר,

 שנה 16 לפני ןוין*ה שלהם האסופיים,
אילנור זזמיייקאית הנפטךהן רשתין

רספורט יחסי־ציבור איש
במישפחה נשאר המיקצוע

 שלה, הדולר מיליון 12 את ריצ׳י
 דבר של בסופו כי נקבע שבה בצוואה

 לרפואה בית־הספר לידי הכסף כל יגיע
 ורק אך אבל אלבמה, של וטרינארית

 מן אחד סנט ימשוך שלא בתנאי
 חיים הכלבים אחרון עוד כל הירושה,

 הכסף מירב יוקדש יום אותו ועד
והחזקתם. סיעודם לרווחתם,
ר ט פ  משטף־דם ,62 בגיל ♦ נ

בחירות(לפר נאום נשיאת בעת במוח,
 ברליג■ אנריקו האירופי), למנט

 הקומוניסטית המיפלגה מנהיג גיאר,
הקומו במיפלגות הגדולה האיטלקית,

 של בנו ברלינגואר, במערב. ניסטיות
 מזכיר שימש מסרדיניה, בעל־אחוזות

 האחרונות, השנים 12 משך המיפלגה
 האירו־קומוניזם(הגוון לאדריכל נחשב

המתון). המערב־אירופי
 אנגליה, בנוטינגהאם, ♦ נפטר

 שהיה מי קותאם, הארולד ,93 בגיל
 אניית־הנוסעים סיפון על ימי אלחוטאי
 קלט ואשר קרפאתיה הבריטית

 קריאת את ,1912 ,באפריל ראשון
 של (ראשי־התיבות האס־או־אס

 את הצילו האנגליות המלים
 מאניית־הפאר ששודרה נפשותינו!)
 בעת קרחון על עלתה אשר טיטאניק,

האטלנ באוקיינוס שלה מסע־הבתולין
 של המיידית לאזעקתו הודות טי.

 הטיטאניק, לעזרת חשו קותאם
 קילומטר 100כ־ במרחק ששטה

 711 להציל והצליחו מהקרפתיה,
נוסעיה. 2,224מ־
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