
תמרורים
ג ו ח ה של 45ר,- יום־הולדתו ♦ נ
 גילת, גדעון בטכניון לפיסיקה פרופסור

 ובמעבדות קנדה, בצ׳וק־ריבר שהשתלם
 כתב ארצות־הברית, בסאן־חוזה איי־בי־אם

בינלאומיים. מדעיים פירסומים 30

ג ו ח ה של 50ה־ יום־הולדתה . נ
 ראש של בתו אשכול, נועה רקדנית

ל ישראל ממשלת
אס־ שיצרה שעבר,

 חדשה כולת־ריקוד
בינ כתב והמציאה

לכוריאוגר לאומי
פיה.

ג ו ח יום־ . נ
של 51ה־ הולדתו
 על הראשי הממונה

במייש־ יחסי־עבודה
עורו־ רד־העבודה,

בן־ גדעון יןהד
לש ח״כ ישראל.

 מזכיר היה עבר,
באר־ פועלי מועצת

מפא״י, מטעם הנגב מחוז ומזכיר שבע
ירו באוניברסיטאות ליחסי־עבודה מרצה
 אמר שעליו רפ״י איש ותל-אביב, שלים

 מפורסם, בנאום שפירא, יעקב־שימשון
״ניאו־פאשיסט״. שהוא

 רות של 57־ ה יום־הולדתה * נחוג
 טישפחת בת במרחביה, שנולדה דיין,

 ־1934 השנים בין היתה המיוחסת, שווארץ
 השנים בין עברה נהלל, תושבת 1948
 בקרפטס לאריגה מיוחד קורס 1950־1953

 מ־ מנהלת לונדון,
 משכית, את 1954

ל האגודה נשיאת
ו יהודים בין הבנה

בני ברית ערבים
 חוג נשיאת שס,

 בית־החולים ידידות
 בתל־ שיבא על־שם
במו חברה השומר,

השכ לעידוד עצה
 בקרב גבוהה לה

הדרוזית. העדה
ג ו ח  יום- . נ

של 63ה־ הולדתו
 התנועה הנהלת יו״ר

 זאת ועורך השלמה ארץ־ישראל למען
 הנהלת חבר שהוא שילוח, צכי הארץ,

 חבר מפא״י, מרכז הבר בעבר היה הליכוד,
 העבודה מיפלגת מרכז חבר רפ״י, מזכירות

 בשנים ערך הרצליה, עיריית ראש ורגו
 של הכושל היומי העיתון את 1948־1953

 הביטאון את כיום עורך הדור, מפא״י,
המקומי. השילטון דבר

ר ח ב אגודת של החדש ליו״ר . נ
במקו תל־אביב, באוניברסיטת הסטודנטים

את שסיים סגל (״טולי״) יצחק של מו
סטו ),24( אכגי יצחק כהונתו, תקופת

לרפואה. בבית־הספר ג׳ שנה דנט

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  כוכבת . ל
 ),51( גארדנר אווה 50וה־ 40ה- שנות

 רוני, מיקי לשחקן בזמנו נשואה שהיתר,
 סינטרה, ולפרנק שו ארטי הג׳ז למנצח
 ).21( דייווים פרד הכושי־אמריקאי והזמר

 שנה, חצי לפני לראשונה נפגשו השניים
גאבור. זא־זא של בביתה במסיבה

ר ט פ ב מהתקף־לב, בירושלים, ♦ נ
 של הביבליוגראפי מיפעל מנהל ,64 גיל

 נפתלי העיברית, האוניברסיטה ספריית
 מטרנסיל- 1935ב־ לארץ שעלה כן־מנחט,

 בראש האחרונות השנים 10ב־ עמד ווניה,
 הרשימה פירסום הכנת על השוקד הצוות

 שנדפסו העיבריים הכתבים של הכוללת
 מיקצועו, בתחום ספרים פירסם אי־פעם,
 בעריכת כשעסק בנעוריו עוד התפרנים
ב הנמצאים העיבריים כיתבי־היד רשימת
הוואתיקן. ספריית

ה ר ט פ  עורכת־הדין ,69 בגיל . נ
 לזכויות הליגה מייסדת מטמון, תהילה

 היתה בגליציה, שנולדה בישראל, נשים
 לבוב, בעיר ציונית בתנועת־נוער פעילה

 ,1933״ב לארץ עלתה מישפטים, למדה שט
 מטמון־כהן, אברהם לד״ר 1934ב־ נישאה

 ובגו בארץ מין בשאלות הראשון המדריך
 גימנסיה מייסד מטמון־כהן לייב יהודה של

 למען בוועד בהגנה, פעילה היתה הרצליה,
 השנייה, במילחמת־העולם היהודי החייל

 באירגון לנשים, בינלאומית ברית בהנהלת
 בית־ וחברת בישראל האקדמאיות הנשים

 עורכי-הדין, הסתדרות של העליון׳ הדין
במדינה. האשה הבטאון את וערכה יסדה
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