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תמרורים
 של המתוכננת פלישתה ♦ נהדפה

 ל־ הדקיקה׳ האנגלית הדוגמנית טוויגי,
 ב־ ממאמר שנעלבה טוזיגי, ברית־המועצות.

 שהגדיר המוסקבאי, גאזטה ליטראטורנייח
 כי הכריזה קאפיטאליסטי,״ כ״מכשיר אותה

 מצחין,״ ״שמן־קיק אלא אינה זו האשמה
 ברחבי סיור לערוך כזזנתה על הודיעה

 אני מה להם ״להראות כדי ברית־המועצות,
 ובשביל בשבילה בקשת־האשרה אך באמת,״

תקיף. בניאט נתקלה שלה צוות־הטלביזיה

ג חו  הפזמו־ של 40ה־ יום־הולדתו . נ
 ב־ גבע קבוצת יליד מנוסי, דידי נאי

 כדי קיבוצו את עזב אשר עמק־יזרעאל,
ו מלחמת־העצמאות, לפני בפלמ״ח לשרת

 אליו. חזר לא מאז
 בחרוזים דרכו את

כא כנער, עוד החל
 פזמונים חיבר שר

 גבע, של למסיבות
 לעבור, מאז הספיק

 90ס/ס הערכתו, לפי
הש (בין מהעולם

 ה־ של ככתב אר
קו במלחמת או״ם
ה ובהודו־סין ריאה

 אל הגיע צרפתית),
 העתונאית המנוחה

 בידיעות טור כבעל
סי ואל אחרונות

הראשו בין היה כאשר הפאטריוטי פוקי
ביוני. המערבי לכותל שפרצו נים

ג ו ח  שר־ של 53ה־ הולדתו יום ♦ נ
 שהפך א׳ דגניה בן דיין, משה הבטחון

בעו ישראל לסמל רק לא האחרונה בשנה
הש הרטייה אופנת את יצר גם אלא לם׳

 התיישבה בה בנהלל, התגבש אופיו חורה•
היו מאז משפחתו

כשה־ שש, בן תו
 בחייו השולט עיסוק

הביט העיסוק הוא
מ החל — חוני

 (בגיל במושב שומר
פלוגות־ דרך ),14

וינגייט, של הלילה
 שירות בעכו, מאסר

ה של כחיל־חלוץ
בסור הבריטי צבא

 את איבד (שם יה
 על פיקוד עינו),

 ממונע גדוד־פשיטה
שי תש״ח, במלחמת

 רמטכ״ל עבדאללה, המלך עם חשאיות חות
 לו שהוכן שי בשר־הבטחון. וכלה סיני,

מה פירסןם :יום־הולדתו לכבוד במיוחד,
 פינחס מאת דיוקן, הספר של אנגלית דורה

ה במהדורתו לרב־מכר הפך שכבר יורמן,
עברית.
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ג ו ח  יום- . נ
של 58ה־ הולדתו

גמזו, חיים ד״ר
 תל־ מוזיאון מנהל
 האנד ומבקרו אביב
ה הארץ, של נותי
 את לאחרונה טובל
צור בחומצה עטו
 נדירות לעיתים בת

 גמזו, ד״ר יותר.
 שעלה רוסיה, יליד

והת 13 בגיל ארצה
הר בגימנסיה חנך

 עמוק ספג צליה,
 התרבות את מאוד

 בסורבון למד כאשר צרפת, של והגינונים
 תקו־ גם עבד פאריס, של לאמנות ובמכון
בצרפת. כפועל־רכבת פת־מה

גמזו

ה ר ט פ  שבועות, שלושה בגיל ♦ נ
 אחת ירדן, של חוסיין המלך בת עאישה,

 ולאשתו לו שנולדו התאומות הילדות משתי
מונה.

ר ט פ פרו מהתקפח־לב ,55 בגיל ♦ נ
ל עולמי מומחה הד, אוריאל פסור

 אחד שהיה האיסלאם, עמי של היסטוריה
ה האוניברסיטה של המוסמכים מראשוני

 שבגרמניה, קלן יליד בהר־הצופים. עברית
 ובלונדון, באיסטנבול לימודיו את השלים

 הדים־ בשירות גם שלו היידע את ניצל
המ קום לפני עוד הישראלית, לומאטיה

 המזרח־התיכון מחלקת יו״ר כעוזר דינה,
וב בירושלים היהודית הסוכנות בהנהלת
בשג ראשון כמזכיר יותר ומאוחר לונדון,
ב ישראל וכציר בוושינגטון ישראל רירות

תורכיה.
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