
תמרורים
♦ ג ו ח ה הח״כ של 36ה־ יום־הולדתו נ

 של בניו צעיר שהוא בכנסת, ביותר צעיר
 גו־ דויד גולומב, אליהו ההגנה מקים

מפ מטעם לכנסת שנכנס גולומב, לומב.
 סדן רב של פרישתו בעיקבות העבודה, לגת

ה האוניברסיטה בוגר כלכלן הוא ממנה,
ומו יפ׳ראל, בבנק שעבד בירושלים, עברית

 פינחס לשעבר, ההסתדרות מזכיר על־ידי נה
 בהסתדרות, בכיר ומתכנן כלכלי ליועץ ^בון,
 שרת, במפא״י: החמולות למשפחת שייך

 בקשרי קשורים שהיו ואביגדור, הוז גולומב,
 משה עצמם. לבין בינם ונשואין משפחה

גולומב. דויד של דודו היה ז״ל שרת

ג ו ח  עורך של 49,־ר יום־הולדתו ♦ נ
 הליברלית המיפלגה מטעם חבר־כנסת הדין,

 יהוד,ה — שר־הפיתוח וסגן העצמאית
. רי ע  ב־ לארץ שערי עלה רומניה, כיליד ש

ל עבר משם ניצנים, לקיבוץ והצטרף 1941
 נווה־ בייסוד והשתתף ולאשדות־יעקב, גבע

ב עליית־הנוער מחנה את ניהל אחר אבא.
 הציוני העובד של כללי מזכיר והיה חיפה

 את שערי סיים תקופה באותה בתל־אביב.
 וכלכלה למישפט הגבוה בבית־הספר לימודיו

 פעל לרומניה, חזר 1945 בשנת בתל־אביב•
 שנת עד בלתי־לגאלי ובאורח בדוי בשם שם

 עליית־הנוער, באירגון הסוכנות כשליח ,1947
ציבו בפעילות לעסוק המשיך ארצה, חזר
לכנסת. ונבחר רית

ג ו ח ש מי של 54ה־ יום־הולדתו ♦ נ
ושג באו״ם, ישראל של הראשון הנציג היה
 עד 1950 בשנים בארצות־הברית ישראל ריר

ה והמשמש ,1959
ב החוץ כשר יום

 — ישראל ממשלת
 אבן, אכן. אבא
 בדרום־אפרי־ שנולד

או בוגר הוא קר״
 קמברידג׳, ניברסיטת

כמר גם שימש בה
 האקדמיה חבר צה,

 למדעי האמריקאית
 ונשיא והטבע, הרוח
 למדע וייצמן מכון

 במיסגרת ברחובות.
אכן הפוליטיים, תפקידיו

ב אבן אבא לקח
 הסופיות בשיחות נכבד חלק גם עבר
 שר חבר־כנסת, בלונדון, ממשלת־המנדט, עם

 ראש־ סגן שר־החינוך־והתרבות, תיק, בלי
שר־החוץ. — האחרונות ובשנים הממשלה,

ג ו ח  שר־ של 68,־ד יום־הולדתו ♦ נ
 יליד שהוא גבתי, גכתי. חיים החקלאות,

 לארץ עלה פינסק,
ל והצטרף ,1924ב־

 בעמק גבת קבוצת
על־ החליף יזרעאל,

 שם־משפחתו את כן
 אך לגבתי, מסוישץ

ב הפילוג עם עבר,
יפעת למשק גבת,

ל קודם המפא״יי.
החק כשר תפקידו

גבתי שימש לאות
 של הכללי כמנהל
מז החקלאות, משרד

הקבו איחוד כיר
ו והקיבוצים, צות

בארץ. הקיבוצית התנועה כרית מזכיר
ר ח ב  המערב־ הבונדסטאג לנשיא ♦ נ

ש גרסטנמאייר, אויגן ד״ר במקום גרמני,
 שהיה בון־האסל, אוכא קיי - התפטר

 הנוצרית־ הרוב מפלגת מטעם הפליטים שר
 האסל המערב־גרמנית. בממשלה דמוקראטית

 למיש־ הדרוש המינימום קולות. 262ב־ זכה
קולות. 260 — זו רה

ג ר ה לבקר בדרכו בתאונת־דררים, ♦ נ
ברחו קפלן בבית־החולים החולה, אמו את

 במשרד המרכז מחוז על הממונה — בות
 הקבר סף על גוכרניק. יהושע הפנים,
 משה שר־הפנים המנוח את הספיד הפתוח

 המשתולל ״הרצח נגד שהתריע שפירא, חיים
 לאובדנם 1968 בשנת שהביא הארץ, בכבישי

קורבנות.״ 470 של

♦ ר ט פ  שחקן־ה־ ,82 בגיל בלונדון, נ
 דמותם את הקולנוע בד על שעיצב קולנוע

 — אחרות מיפלצות ושל פראנקנשטיין של
 האמיתי ששמו קארלוף, קארלוף. כורים

 ועסק בלונדון נולד פראט, הנרי ויליאם היה
 היה השאר בין רבות. במלאכות בצעירותו

 שהצליח עד מכירות, וסוכן בניין פועל
 הוא שנה 50 בתיאטרון. ראשון תפקיד לקבל

 לבריטניה, חזר 1959וב־ בארצות־הברית, חי
נפטר• שם

גכתי

ם תל  אלקטרוניקה מ
ע׳ מ ב

 ת״א ,30594 טל. ,68—70 המטגר רחוג
חברת של בישראל בלעדיים מפיצים

״אקאי״
 על המט אחוזי להפחתת תודות

 ירושלים המכט הנהלת מטעם מוצרינו
 לקוחותינו לצבור להודיע גאים אנו —
:כדלקמן החדשים המחירים על

המחיר
החדש

המחיר
הקודם
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 הכרחי — שמחליטים לפני
 מוצג שם :״פזגז״ בחנות לבקר

 של ביותר הגדול המבחר
 ולכל מטבח, גודל לבל תנורים
 עשיר למבחר בנוסף תקציב,
מודרניות. כיריים של
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