
תמרורים
ג ו ה  ראש־ של 76דד יום־ד,ולדתה . נ
 גולדה ישראל, של הרביעית הממשלה
 לכבודה שערך אינטימית במסיבה מאיר,

 מאיר, ברחובות. אשר בביתו וייסגל מאיר
 עם לארצות־הברית היגרה קייב, ילידת

 בוגרת הינד, שומונה, בת בהיותה מישפחתה
 לישראל ועלתה במילווקי למורים סמינר

 במרחביה, עבדה בעבר .23 בת בהיותה
מועצת־ חברת סולל־בונה, מעובדות היתד,

גולדה
76 בת

 ההסתדרות, של והוועד־ה&ועל הפועלות
מנה ואנגליה, לאח־,״ב ההסתדרות שליחת

 של הוועד־הטנהל יו״ר אוירון, חברת לת
 ליו״ר הכ״ג בקונגרס נבחרה קופת־חולים,

 היהודית, הסוכנות של המדינית המחלקה
 כ־ בבריה״מ, ישראל כשגרירת שימשה

ובשרת־החוץ. שרת־ה,עבודה,
. ג ו ח  מנכ״ל של 46ה־ יום־הזלדתו נ

 מי סורוקה, שמחה מישרד־התיקשורת
 סמישרד־ התקציבים על ממונה שהיה

 משמש ירושלים, יליד סורוקה, האוצר.
 חברות של מועצות־המנהלים ביו״ר אף

 למד במישרד־התיקשורת. הקשורות שונות
בירושלים. העברית באוניברסיטה כלכלה

. ג ו ח  פרופי- של 70,־ד יום־ד,ולדתו נ
קונ למשפט מרצה אקצין, כגימין סור

בירו העברית באוניברסיטה סטיטוציוני
 פקיד אקצין פרופיסור היה בעבר שלים.

 ב־ פקיד !האמריקאי, הקונגרס בספריית
!ועד יו׳׳ר האמריקאי, ומישרד־ד,פליטים

ה רקטור בארצות־הברית, היהודי ר,ד,צלה
באו בכיר ומרצה חיפה של אוניברסיטה
 חתן אקצין, בעולם. שונות ניברסיטאות
השכל את ורכש בריגה !נולד פרס־״שראל,

והאווארד. פרים וינה, באוניברסיטאות תו
ג ו ח  אלוף של 55,־ד יום־הולדתו ♦ נ

 רשות־הנמלים מנהל רמז, אהרון (מיל.)
 של ובגו תל־אביב, יליד רמז׳ בישראל.

יש של הראשון שר־התחבורה שהיה מי
המל בחיל־האוויר טייס רמז, דויד ראל,
 מפקד כפר־בלום, קיבוץ חבר הבריטי, כותי

הקנ מישלחת חבר הישראלי, חיל־ר,אוויר
 בארצותיהברית, מישרד־הביטחון של יות

ה חבר כור, ותעשיות סולל־בונה מנהל
 ושגריר מפא״י מטעם השלישית כנסת

בלונדון. ישראל
ג ו ח  אלוף של 68ה־ יום־הולדתו ♦ נ

ב סטודנט כיום אכידר, יום,? (!מיל.)
 אבידר, בירושלים. העברית אוניברסיטה

 אביזר- ימימה הילדים לסופרת הנשוי
ב בכיר מפקד בעבר היה טשרנוביץ,

 מפקד בצד,״ל, פיקוד־הצפון מפקד הגנה,
 ישראל שגריר אג״ם, ראש פיקוד־המרכז,

 מ״שרד־ד,עבודה, מנהל לברית־המועצות,
 רשות מנהל לארגנטינה, ישראל שגריר

ההסתדרות. ומבקר הממשלתיות, החברות
. ש ר ביט שירות שנות 37 לאחר פ

מפ גולדכרג, עזרא ניצב־מישנה חוני
יש מישטרת של המרכז מרחב ודובר קד

 במהומות נוטר שימש אשר גולדברג, ראל.
 יותר, מאוחר היה ביפו, 1937 שנת של

רחו במישטרת היחידי היהודי החוקר
 ,המרכזי ׳המדור ממקימי היה הוא בות.

 תל־אביב, מחוז מישטרת של המפורסם
 תל־גיבורים פרשת בגילויי ׳נקשר ושמו

ישראל־בר. ר׳ב־המרגלים של ומעצרו
ר ט פ  הרמוני, יונה 67 בגיל . נ

 הרמוני במישרד־החוץ. העובדים מוותיקי
 שהיתר, בעת הממשלה ראש של נהגה היה

 שימש ומאז במוסקווה ישראל שגרירת
 מישרד־החוץ אורחי של הפנים כמקבל

לוד. התעופה בנמל
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