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:זכו השבוע

 רמת־גן ,19 שפירא רחוב — לפיד כוכבא
— ברץ בלהה

 דגיו בית דאר ,42 השבעה משמר
 חולון ,3 קוגל שדרות רחוב — גושלר אלה

— כהן אביבה
 תל־אביב הטייסים, רמת ,28 הלבנון

— שושנה ש.
יוסף רמת ,48 סיני מבצע רחוב

 שמך את ציין .1 :ההשתתפות תנאי
 3 צרף .2 מעטפה. על המלאים וכתובתך

 כתר פקקי 3ו־ ״גולדסך של כתר פקקי
 הסיסמה את השלם .3 ״גולדסטאר״. של

״.לגבר ״תנו  תל־ 7095 לת.ד. שלח .4 ...
יום״. בכל ״יהלום מבצע עבור אביב,

יום בכל ויהלום משקה של יהלום
4.4.68ב־ מסתיים המבצע י ־• ן ס ך ל ן ג ״ - ־ ר א ט ס ד ל ו ג ״ במבצע , המעטפות במשלוח הזדרזו י

ת ם *טבעו מי ת היהלו ה. .64 י!,ודה בן תל־אביב. , 11 באולמי מוצגו תני .?נ .13 לילנבלום נ ״

ן פ ל ו א ״מ גרג״ ״ ע ב
3230 ד. ת. ת״א, ,5 גורדון רחוב

ת ר נ ר צ ק
 אנגלית ו/או עברית

 מיוחדת בהנחה בחופשת־פסח
)17.4 עד 9.4(
 בתל־אביב בוקר קורס
 ערג קורסי פסח ואחרי

 חיפה—תל־אביב—בירושלים
ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו : מ ם י ט ר פ

(בר־קמא)גרג״ ״אולפן
 236209 טלפון ,5 גורדו! : א ת״

 18 בצלאל ״הפקיד״, בי״ס : ש ־ י
״במעלה״. בית־ספר חיפה:

א י מ ת ז

הבתולה
שעוים?? ממאה

!עצמה הבתולה מספרת גן על ! 
הפצה:

תל־אביב. ,3 שטראוס אייל, ספרי

במדינה
היסטוריה

 שלנו האיש
מקאהיר
 החודש עמד אל־ביטאר המיצרי סגן־האלוף
 בתוכנית־הראדיו שאלות, של באש־צולבת

 קאהיי. בראדיו ששודרה תשובה, שאלה לכל
טייסי־ישראל. של עליונותם הנושא:

 על־ידי זו עליונות לנמק ניסה תחילה,
 בחיל־ אמריקאיים ״מתנדבים של קיומם

 הוסיף אחר־כך, כביכול. הישראלי״, האוויר
 ימים היו כי גדולה, באנחה כבדרך־אגב,

 במצריים. — טייס ישראליים למדו בהם
 יהודיים שני של שמותיהם את הזכיר הוא

 במצריים קורס־השתלמות שעברו מפלסטינה
הורנהורט. ושולמית דרורי סלון —

 הטייסים את לחפש יצא הזה העולם כתב
מהם. אחד מצא ואף — מקאהיר שלנו

 שולמית הנילוס:״ כארץ ״קורס
נישאה שהיא מסתבר, בארץ. איננה הורנהורט

במצריים ישראליים טייסים
אחד!״ בלהק — ביחד ״נלחם

 גולדשטיין, ד״ר אקדמאי, תואר בעל ליהודי
בקפריסין. מדגרה בעל שהוא

 אלא דרורי. אבי־שלום נימצא זאת, לעומת
בהיפנוזה. — אלא בטייס כרגע עוסק שאינו

שלמ אחרי ,1935ב־ מזמן, היה זה ״כן,
 לכתב. דרורי סיפר בארץ,״ טיסה דתי

 יצאתי הנילוס. בארץ מעשי קורם ״עברתי
 חניכים היינו ושם לקאהיר, שולמית עם

הבירה. ליד שהוקם, לטייס בבית־ספר
 אל־ הניכבד על־ידי הוקם ״בית־הספר

 מועמד שהיה מי חלים, עבאס שאריף
הומלך. לא אך פארוק, במקום למלוכה,

 חליל הוותיק המצרי הטייס אותנו ״הדריך
 בקורס.״ חניכים 18 עוד היו אל־אשיף.

ה המצרית. והמחתרת כני־הארץ
 היו ארץ־ישראל לבני המצרים בין יחסים

וב הקשר את עודדו השילטונות הדוקים.
 מצריים של הראשי הרב ערך הקורס, סיום

היהודיים. הצעירים לשני מסיבה
 יהודים קאהיר, של מי המיהו ״כל

דרורי. מספר למסיבה,״ באו כערבים,
 אל־אשיף: הטייס קם המסיבה ״ובסוף

 יום שיבוא מאמין עוד ,אני פסק, ,ידידי,׳
 — טייסי־מצריים עם אחד בלהק והימצאו

הגדולה!׳״ אנגליה נגד יחדיו, שיילחם, להק
 ארץ־יש־ בני ביקרו זו משיחה כתוצאה

 המצרית, המחתרת באסיפת הצעירים ראל
 חלים. עבאם הנסיך של בראשותו אז שקמה

 לפני קצר זמן ,1936 בינואר 26ב־ ואומנם,
 ביקרה זו, שנר, של הערביות הפרעות
 והתאכסנה בארץ, מצריים טייסים משלחת

 תל־אביב בין הגבול שעל סן־רמו במלון
האופרה. בניין כיום — ליפו

 המחתרת בין תיאום לארגן רצו הם
 כאשר אך ישראליים. לאירגונים המצרית

 בואם מטרת על העלית הערבי לוועד נודע
 — לפגישה הטייסים הוזמנו האמיתית,

מצריימה. וחזרו חפציהם את ארזו ולאחריה,
 לא דרורי היה במלחמת־העולם ואילו

 במצרים שנילחם, איש-קומאנדו אלא טייס
דווקא. הבריטיים, הכוחות במיסגרת ובלבנון,

1696 הזה העולם


