
 האיש: שוב. זאת עשה דיי* **שה
ב השתמש רמטכ״ל בהיותו שעוד [■)

 ארכיאולוגיות, חקירות לעריכת דחפורים
 להשתמש אפשר שר־בטחון שבתור למד
יותר. מתאימים באמצעים גם

 ליום אור הגיעה, כך משום כנראה
 ל־ ,צבאית משאית־מנוף הטבוע, חמישי

בצהלה. שר־הבטחון של חווילתו
 המספר את שנשאה המשאית, מן

 רב־טו־ אנשי־צבא: שני יצאו ,68598צ־
המכו את כיוונו הם פשוט. וטוראי ראי

 דיין רב־אלוף של מאחרי־ביתו אל נית
 לגדר, מעבר העבירו, רבה ובזהירות

דיין. של לאוסף חדש ארכיאולוגי מימצא
 שהובאה נהדרת, כותרת־אבן זו היתה

 המוחזקים. השטחים מאחד הנראה כפי
ולו בעלת־ערו: ובוודאי נדירה כותרת

עוד
אבן

דד■■!
 תבליט האחד צידה על שנשאה משום

 — השני צידה ועל שמית מנורה של
תמונה). (ראה צלבי־קרס של תבליט

 סמל זה, במיקרה היה, לא צלב־הקרס
 כידוע, עתיק. הודי־ארי סמל אלא נאצי,
 לאיזור,' רבים הודו־אריים עמים פלשו
ה בסמל גם שהשתמשו הפרסים, כולל
המנורה. — שמי

 פסל בהצבת מיוחד דופי היה שלא כך
שר של בגינתו כאלה צלבי־קרם עם

 היווה, זה דבר דווקא. הישראלי, ר,בטחון
הגורל. של אירוניה

בשי דופי בהחלט היה זאת, לעומת
וב ברכב צה״ל, של בכוח־האדם מוש
 ממרחקים להעביר כדי — צבאי ציוד
דיין. של הפרטי לאוספו נוספת אבן

 אבן כי הסתבר נכשלה. לא עדיין יאריגג
 שמואל קול־ישראל, ממנהל ביקש עצמו

 מהדו־ בראש הידיעה את לשדר אלמוג,
 מייד. נענה הוא — וכמובן ,רת־ר,חדשות

 העיתונאי על־ידי שנערך ראיונות בערב •
 אורי אחר, עיתונאי הופיע אבניי אריה

 ,101 יחידת על הספר מחבר מילשטיין,
 פגישותיו על־סמך נכתב סיפרו כי שהעיד

 האולם מן העיר יחידות־הצנחנים. מפקדי עם
 עורך■ שרץ, אריק אלוף של פרקליטו

״״סמרטוט :כהן גבריאל הדין  ״מיהו !
 ״הספר!״ המראיין. לדעת ביקש סמרטוט?״

 בן* דויד כשקיבל # בשקט. כהן, ענה
לש רופאיו ניסו חום, מעלות 40 גורמן

 כשסירב לבאר־שבע. לבית־חולים אותו לוח
 שדה־בוקר איש ידידו, את אליו שלחו ב.ג.,
 נכנס כהן כהן. יהושע לשעבר, לח״י וחבר

הב כבר ״ב.ג. הסביר: תיכף, יצא לצריף,
ברי • וכותב!״ במיטה שוכב הוא ריא.
 שולי הזמרת היתד, במיוחד ושמחה אה

 של הבינלאומי הקונגרס מן שחזרה נתן,
 שנערך למוסיקה ומו״לים תקליטים יצרני
 היא רב־המכר: התקליט פרם ובידה בקאן,
 של עותקים אלף 140 הד־ארצי, עבור מכרה

 גי- • שמר. לנעמי זהב, של ירושלים
רא קצין־חינוך השבוע הפגין מפתיע לוי־לב

 (״מו־ מרדכי אלוף־מישנה צה״ל, של שי
כר־און, )רלה״

בר־און סיפר
בא האמין לא ג׳ או ב׳ בכיתה עוד כי

״הא דתיים, תלמידים עם התווכח לוהים,
 לעומת # הדגיש. הוא בטבע!״ רק מנתי
 משפחת בני השבוע, לאלהים, הודו זאת,

לש נתניה עיריית ראש כן־עמי, עוכל
 ליאו״ בת־זקוניו מעריב: מבעלי ואחד עבר
 של הצבאי כתבו של אשתו לנדאו, רה

 לכל בכור. בן ילדה לנדאו, אלי הצהרון,
 ליאורה של הבכירות אחיותיה משתי אחת

 הופך לנדאו אלי של שבנו כך בנות, שלוש
 בן־עמי שושלת יורש להיות טבעי באופן
 מסוג שנייה לידה • הנכסים. עתירת

 עתה שזה שמיץ, יהודית חגגה אחר
 ואני את את בשם שירים ספר לאור הוציאה

 לידה גם ילדה הספרותית ללידה נוסף נזה:
 בנוסח קולאז׳ים תערוכת פתחה אמנותית,
 התל־ מבט בגאלריה המודרני הפופ־ארט

אביבית.

■ השבוע פסוק
״על :יערי חיים ״דבר״ סופר •
 אפשר מפ״ם, בהנהגת וחבריו, יערי מאיר

הזמן.״ יעשה השכל, יעשה שלא ^מה לומר:

תו ״ועד דובר גביש; שמואל *
,רדינג׳ מיפגע נגד תל־אכיג שבי

 את לתכנן הצליחה החשמל ״חברת :״ ד׳
 צחנה המעלה בעולם הראשונה הכוח תחנת

שהוקמה.״ לפני עוד

 שגריר :דיפלומאטית מסיכה
 כארכור, וולוורת ארצות־הברית,

 המשמר מאנשי הנחתים אחד אח תפס
ב חשאית מסיבה עורך כשהוא שלו

השחקניות בחברת השגרירות, בניין
תי >21 עמ׳ (ראה ארבל תירצה א  ו
 לא רבים. קרואים בתוספת אולמן,

 למשפט יועמד המארינס איש אם ברור
 יישלח או בשגרירות, אמריקאי צבאי

 נערכה אחר מסוג מסיבה • לאמריקה.
 אהרון ראש־הממשלה יועץ של בביתו
 אשתו, של יום־הולדתה לכבוד בידן,
 אל־ של הראשית הדיילת פיטר, חווה

 לאשתו: כידן של יום־ההולדת מתנת על.
ב שנעשה פלאסטי, ניתוח עבור תשלום

 לאסי נגרם מפח־נפש • אפה.
 תקיפת של שבסצינה לו כשנודע דיין,

 חנוי• בסרט כביבול, עויין, בסיס־טילים
 מכפר־ סטאטיסט צריך ביוני, ימים שה

 עליו להטיל מצרי, זקיף המגלם ירוחם,
 זעק דה!״ את עושים לא ״עלי מימיו.

ל הצליח עצמו גולן מנחם רק אסי.
אריה העיתונאי 9 אסי. את שכנע

רוחמה

ל רצה אבנרי
 הר־ את ראיין

 לשעבר, מטכ״ל
 יצחק רב־אלוף

כין.  לא הוא ר
 תוך אך הצליח,

 משא־ומתן, כדי
ל מאוד התקרב
 בלישכת מזכירה

סרן הרמטכ״ל,
צפ רוחמה

 האכזוטית היפהפיה נראית עכשיו ריר.
רצו שבועות שלושה מזה בחברתו,

 מטעם מקבלי־השכר לרשימת # פים.
 ה־ הצטרפה המאוחדת היהודית המגבית
לשע אשתו בונפילד, אליס בדרנית

 אדי הבינלאומי החצוצרן של בר
ה את השנה עזבה אלים קאלברט.

בהת שהואשמה לאחר בברוגז, ארץ,
 סרט. הסרטת בעת בלתי־מוסרית, נהגות

 בפני המגבית מטעם מופיעה היא עתה
 רב בלהט שם מזמרת ניו־יורק, יהודי

פאטריוטיים. ישראלים שירים

ה ל ב הפדלינובנית הנו
סגל ■וצאי של טיסודם אל טכנולוגי מכון הטכניון. של האקדמי ה שר ^ לי

 נפתחים החודש
הסןים הקורסים

די מו רב:1 יום בלי ע
ה * מב ס אר ה תו ״עוזר־אלקטרונאי״ ל
ה * מב ס אר ה תו מוסמך" ל אי־ ״אלקטרונ
ם טלוויזיה * לי חי ת מ ם ל מי ד ק ת מ ול
;1.14, .?14,מ1ז-1,516160 — שמע ומכשירי רדיו *
אוויר ומיזוג קירור *
ט * הו פנים ועיצוב רי
שימושית גרפיקה *
שיטים ועיצוב תיבנון * תכ
ט * טו וטכני אדריכלי בניין, סר
ם וצילום מיקצועי צילום * לחובבי

 משרד ממענק להינות תוכל משוחרר, חייל הנן באם
נוספות. דאגות כל ללא ללמוד לך שיאפשר העבודה,

:במשרדנו לקבל תוכל לימודים ותכניות נוסכים פרטים

ה ל ל כ מ ת ה י נ כ ט י ל ז פ ה
 36487 טלפון ,62 המסגר רח' תל-אביב,

בערב) 4.00—8.00 לפנה״צן 100—9.00(

 אמא, ■באלוהים
אני א |  את שונ

ה מ ח ל מ יה
ל מאת א ג ב י ל

 מלחמת רקע על הראשון הרומן 1
ו דרמטי סיפור )ששת־הימים.

, הקרב על מרתק ו י ו מ ס ה ה
 בלבו אלא בחזית, לא מתחולל ן

ת בין והפחד, בה ן החו־ בין הקרב לוחם: כל -של ב ה  ה־ א
י ח  — לחברים והנאמנות ים י

 גורל לממשה נחרץ בו "הקרב
המלחמה.
 לאור הוצאה |״ביתך,
 ,38 מלצ׳ט מרגליות, י. |הפצה:

35200 טלפון ■תל־אביב,
ה ח נ ה ת | ד ח ו י  מ

 בדואר ■למזמינים
לי 5־1

ם קו מ ב ל״י 5-50 ן
ר-------| ו ---------------------כאן גז

ודו ״ביתן״, לכבוד
הוצאה־לאור,

 תל־אביב ,2554 ת.ד.
 את אלי לשלוח מבקש הנני
 שונא אני אמא, ״באלהים, הספר

לב. יגאל מאת המלחמה״ את
שיק/המחאת־ בזה מצרף הריני

ל״י. 5.— ע״ס דואר
................................. השם

הכתובת

ל כמו אין טי ס ק ט שמפו״ ״

 משי צמר, לכביסת
ה האריגים וכל

 בגד כל עדינים.
ש יוצא ד ח כ  

 הרך מהקצף
 של והעשיר

 ״טקסטיל
שמפו״.

 בע״ט נקה ביח״ר תוצרת
בע״ט נורית חב׳ מפיצים

1588 הזה העולם


