
תמחרים

ודפנה תנחום
 ישראל, כדורסלני לאלוף נולדה.

 מקצועו, לפי מהנדס פהן־מינץ, תנחום
בכורה. בת דפנה, ורעייתו

 דליה לשחקנית בלונדון, נולד. *
 האירי מפיק־הסרטים ולבעלה, )24( לביא

ראובן. בכור, בן ),42( סאליגן ג׳ון
 ח״ב של 45ה״ הולדתו יום נחוג. +
 ועיתונאי חיפה יליד טובי, תופיק רק׳׳ח

 בבית־ספר בצעירותו שהתחנך מקצועו, לפי
בירושלים. דתי תיכון
 נור־ של 66ה־ הולדתו יום נחוג. ^
 הכללי והקונסול איש־עסקים מזור, ברט

הקונ כנציג שנפגש, בתל־אביב, שבדיה של
 עם ,1945 באביב העולמי, היהודי גרס

 נואש נסיון מתוך הימלר, היינריך ארכינאצי
 בחיים עדיין שנשארו היהודים את להציל

 העברת לוודא הצליח הגרמני, השלטון תחת
לשבדיה. יהודיות צעירות אלפי כמה

פרופ של 69,־ד הולדתו יום נחוג. .*נ
 שטיין, ריכארד עיניים) (לרפואת סור
 מחלקת־ ומנהל רופאי־העיניים איגוד יו״ר

 17 זה תל־השומר בבית־החולים העיניים
 מח־ ואסיר הצ׳כית פראג יליד שטיין, שנים.

 מעיני קרניות 800 שתל גרמניים, נות־ריכוז
 ב־ חיים, אנשים של בעיניהם נפטרים גוויות
 לאחרונה עמד מאור־עיניהם, את להציל נסיון

 בקרנית זאת עשה כאשר דתית סערה במוקד
בבית־החולים. שנפטר ערירי רב של עינו

גול של 69ה־ הולדתה יום נחוג. .+נ
ו שנים 18 זה מפא״י ח״כית מאיר, דה

 זה המפלגה מזכירת
ב שנולדה שנה,

 באר־ גדלה רוסיה,
סיי בה צות־הברית,

 למורות, סמינר מה
במר לולנית היתד,
 ב־ וגזברית חביה

 בימיהם סולל־בונה
 ואחרי הראשונים,

 תפקידי־מפתח שורת
ה 20ב־ יישוביים

להק שקדמו שנים
 היתד, המדינה מת

 של הראשון הציר
 במוסקבה, ישראל

 כיהנה בה ולממשלה, לכנסת ארצה שבה
 כ־ שנים עשר כשרת־העבודה, שנים שבע

שרת־החוץ.
̂נ  מר* של 73ה־ הולדתו יום נחוג. .
ה ועובדו חברון יליד חסון, פנחס דכי
ל לאומי בנק של שנים) 56( ביותר ותיק

בנ קאריירה אחר לגימלאות שפרש ישראל,
בנק (אז בחברון הבנק בסניף שהחלה קאית

 נמשכה קומפאני), אנגלו־פלשתינה — אפ״ק
 מנהל, בדרגת והסתיימה, הביירותי בסניפו
התל־אביבי. במרכז
הבל־ של 81ה־ הולדתו יום נחוג. +

ך הירושלמי שן ו לין, הניקוד) (תורת חנ  י
 ד,מישנה סידרי ששת את ניקד אשר האיש
ביאליק). מוסד (עבור
 ,17 בגיל צרפת, בטורון, נפטר. .*נ

 חובבים, להקת ראש ויארי, ברנארד
ה הגיטארה מן חזרה, בשעת התחשמל, עת

\ שלו. חשמלית
 בגיל בצפת, מהתקפת־לב, נפטר.

 בחיתו־ שנודע אלואיל, אריה הצייר ,66
המזר ונופי־הארץ עיטורי־התנ״ך כי־העץ,

מרון, נוף מהם, שאחד שלו, חיים שו נר ה
 האו״ם למרכז והועבר הממשלה על־ידי כש

 אול־ לקישוט ישראל כתרומת בניו־יורק,
מותיו.
 פרס ,63ה־ הולדתו ביום הוענק. *

 למדעי־המשפט ל״י) 3000( תשכ״ז ישראל
 תחוקתי) ומשפט המדינה (למדעי לפרופסור
לשע רביזיוניסטי עסקן אקצין, בנימין

 בארצות־ הציונית ההסברה את שניהל בר,
 עלה לאחריה המדינה, הקמת לפני הברית
 למשפטים הפקולטה ממייסדי והיה ארצה,

העברית. באוניברסיטה
ל לספרות ישראל פרס הוענק. ^

 ,67 שלונסקי, דויד אברהם משורר
 (על־מנת 13 בגיל ארצה שעלה רוסיה יליד

 סוללי בין היה הרצליה), בגימנסיה ללמוד
הראשו ופועלי־הבניין נצרת—עפולה כביש

בפא במדעי־הרוח השתלם בתל־אביב, נים
 נחמן חיים של חריף בר־פלוגתא היה ריס,

גם ועסק הפועלים, ספריית את יסד ביאליק,

 ובספרות מחזות) 30 ספרים, 70( בתרגום
לי). גוץ לי, (עוץ ילדים

לפרו לחינוך ישראל פרס הוענק.
 עקי־ (לחינוך) העברית האוניברסיטה פסור
ו ברלין יליד ),68( סימון ארנסט בא

 שעד, כל המקדיש בובר, מרטין של תלמידו
 לרו- דרך וחיפושי תלמוד ללימוד פנוייה

הערבי. העם עם בשלום קיום
 למדעי־הרפואה ישראל פרס הוענק. *

 ליאו אריה (לבקטריולוגיד,) לפרופסור
 רופא שנה 40 לפני שהיה ),69( אוליצקי

לעבו עבר ממנו בצפת, הדסה בית־החולים
בתנ מדבקות (מחלות בירושלים מחקר דת

שונים). אקלימיים אים
ק. ^ ענ  ופיסול לציור ישראל פרס הו

 מראשוני רומניה, יליד ),72( ינקו למרסל
 כפר־האמנים ומייסד אדריכל דאדא, אסכולת
חיפה. שבמבואות עין־הוד

הלונדו העיתונות על־ידי נבחרה. ^
 ארצות- ילידת המאה, של למארחת נית

 שהגיעה ,50 מאיר, קולם פלייר הברית
 של האישית כנציגתו שנה 14 לפני ללונדון

 אליזבת, המלכה להכתרת אייזנהואר דוייט
תעש לאיל בשלישית, ונישאה, שם נשארה

טרק פתחה מאיר, תום היהודי העצים, יית
 רביעי יום כל מארחת היא בו חברתי, לין

הבינלאו החברה בחירי את הצהריים אחר
 האחרונה, השנה בחצי נמנו, עליהם מית,
 מנוחין, יהודי גרלנד, ג׳ודי גרנט, קארי

 בהילה גם זכתה פלייר יוון. מלך קונסטנטין
 האחרונות בשנים הציגה מצליחה, ציירת של

לונ אתונה, פאריס, רומא, דה־ז׳ניירו, בריו
וניו־יורק. דון

גולדה

שלובת ל ת טי ס ק ט  ה
שה ביותר החדי

להציג גאה

נוסף איכות אריג
מסידרת
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ש האריג החדי
אים זו לעונה ביותר והמת

 ונוח, הדור נעים, קליל,
לטיפול וקל מתקמט אינו

מג׳יק דיאולן
המעודן הטעם בעלת לאשה
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