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תמרורים
ג ו ח  אחד של 39ה־ יום־הולדתו ♦ נ
— בצה״ל ביותר המפורסמים המפקדים
 יליד גור. (מוטה) מרדכי תת-אלוף
 שהצטרף ברחובות גימנסיה בוגר ירושלים,

 כטו־ לצה״ל ׳48ב־
 רוב מאז ושירת ראי

קר בתפקידים הזמן
 פעמיים, נפצע ביים.

בקר ׳,56וב־ ׳48ב־
 חאן־ באיזור בות

באוני למד יונס,
ב העברית, ברסיטה
ב לשירותו מקביל

לצנ הצטרף צבא.
 התבלט שם חנים,

ב עלה בעוז־רוחו,
 על הפיקוד, סולם

 י־ הצעיר, גילו אף
 במלחמת לשיא הגיע

 צנחני־מילואים חטיבת במפקד ששת־הימים
 כמפקד כיום משמש ירושלים. את שכבשה
 כותב סיני, וצפון ברצועת־עזה צה״ל כוחות

לצבאיות.״ ילדים לחנך .כדי סיפורי־ילדים

♦ ג ו ח  פשמ״ג של 55ה־ יום־הולדתו נ
 במס־הב־ גדולים) למפעלים השומה (פקיד
ש פולין יליד גרוס. ל. שלמה נסה,
 רואה־חש־ הוא גרום .1933ב־ ארצה עלה
 של רמב״ם לישבת נשיא מוסמך, בון

ה המועצה יושב־ראש החופשיים, הבונים
 עידוד חוק את משרד־האוצר מטעם מכינה

 בארץ. לתעשייה הנחיות שיתן התעשייה,
 ללמוד כדי לארצות־הברית נסע לאחרונה

 חברות, מיזוג של האמריקאי החוק את
הישראלי. החוק להכנת עתה מתמסר

ג ו ח  יול* של 60,־ד יום־הולדתה ♦ נ
הולנד. מלכת יאנה

♦ ג ו ח  הירד של 68ה־ יום־הולדתו נ
האמ הכיבוש שעד יפאן, קיסר היטו,
לש לווה השנייה. במלחמת־העולם ריקאי

 ממנו שהורד תואר ״אלוהי״, התואר מו
 מדעים חובב מק־ארתור. הגנראל בפקודת

ה תזונת נושא על ספרים כמה שכתב
דגים.

ה ל צ י שפר משריפה דלהי, בניו ♦ נ
 של השנתית הוזעידה נערכה בו בבניין צה

 ראש — בהודו השלטת הקונגרס מפלגת
 האש גאנדי. אינרירה הודו ממשלת

 ה־ מושב פתיחת לאחר שעה כחצי פרצה
 מאנדרל־ כתוצאה היחיד והפצוע וזעידד,
 באקתאוא־ הוא במקום, ששררה מוסיה

 מאדרס, ממשלת ראש שהיה מי טסאלאם,
זרועו. את ששבר

ה ש ר ג ת  חיים של שנתיים אחרי ♦ ה
 חזרה ניצלה, להתאבד, ניסתה בהן בנפרד,

 — נפרדה ושוב לבעלה, קצרה לתקופה
בואייה, מארי־פרנס הקולנוע שחקנית
טלוויזיה במאי שהוא גרומבק, רמי מבעלה

יע פ ו ה
של ספרו עממית, בהוצאה

 דאלי סאלבדור
גאון" של ״יומנו

 הספרים חנויות בכל להשיג
ל׳׳י 4.30 המחיר

ך ן ט / ולדוגמניות י ^י• י י לשחקנים ח
 רקדן להיות צורך אין

גיז לרקוד כדי מקצועי
 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף

ובלונ בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
 ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

כושר־תנועה־ומיקצב.

 וקורסי״ערב קורסי־בוקר
קורס) בבל בשבוע שיעורים 2(

:1ו9 י ס ' . —8.00( 26 17 13 טל
צ; 10.00 ״ ח נ פ ב). 20.00—17.00 ל ר ע ב

 ״,35 אלקטרו ״ישיקה של הסגר כן,
 ישאר בעולם, מסוגה היחידה המצלמה

כ- עד אוטומטי באופן פתוח

דקה) (חצי רצופות
האלק המוח בעזרת לילה, צילום בשעת
 המצלמה. בגוף הקבוע הזעיר טרוני

 אינסוף האלקטרוני המוח יפיק למעשה
הגבולות ביו תריס מהירויות

לנתוני בהתאם שניה, ----- עד דקה) ̂(
500

מושלמות תמונות :התוצאה התאורה.

כראייה
השח השיבה עיתונאים לשאלות צרפתי.
 ואני רמי נשארנו הכל ״למרות קנית:
קרובים.״ ידידים

ג ר ה  מילוי כדי ״תור ,49 בגיל ♦ נ
 מפקד הרוסיים, העיתונים כדברי תפקידו,״

לה המערכת וראש הסובייטי חיל־האוויר
 אגאטולי הגנראל — אווירית גנה

הב הסובייטי הגנראל זהו קאדומצאכ.
ה השבוע. נמסר מותו שעל השלישי כיר

 פופוב מארקייאן הגנראל האחרים: שניים
 סגן פנקובסקי ולנטין והגנראל ,67,״ד בן

הרוסי. שר־ההגנה

במדינה
ת ד

 מוסמך מי
? לגרש

מוכ אינם בישראל הקראית העדה בני
יהו לשאת רוצה קראי אם כיהודים. רים
ב אלא זאת לעשות יכול אינו הוא דיה,

 בקראים המכירים בודדים רבנים אמצעות
 יכול הוא קראית נושא קראי אם כיהודים.

 אולם קראי. חזן באמצעות זאת לעשות
מקראית? להתגרש קראי יכול איך

 מתושבי קראים כשזוג התעוררה הבעייה
 לפני נישאו מאז להתגרש. החליטו רמלה

 אבל דבר• לכל כיהודים חיו שנים שמינה
בוגדת. שאשתו חושד הבעל החל לאחרונה

 הקראית העדה של לבית־הדין פנה הוא
 הודתה לא ר,אשר, מאשתו. גט לקבל ותבע

 בית־ אבל לגירושין. הסכימה ולא בבגידה
 בעל האשד, את לגרש החליט הקראי הדין

 אינה היא בגידותיה, שעקב הוחלט כורחה.
 ללא תגורש והיא בילדיה לטפל אף זכאית

 דמי־כתובה. או מזונות
ה אזרחיים. גירושין הפיתרון:

פרק באמצעות בהחלטה. הכירה לא אשד,
 פנתה זילברברג, יצחק עורך־הדין ליטה,

 ביקשה בתל־אביב, המחוזי לבית־המשפט
 חסר־ כעל הקראי בית־הדין על להכריז
 בקשר החלטותיו כל את ולבטל סמכות

לגט.
 סמכות כל משולל הקראי ״בית־הדין

 החוק,״ בעיני קיום לו ואין מאחר חוקית,
 לעומתו בית־המשפט. בפני זילברברג טען
 צבי עורך־הדץ הבעל, של פרקליטו טען

 המוסד הוא הקראי שבית־הדין לידסקי,
 מאחר לפנות, לקוחו היד, יכול אליו היחיד

 בקראים מכירים אינם היהודים והרבנים
בבעיותיהם. לדון ומסרבים כיהודים

 את קיבל שילה יצחק המחוזי השופט
 היא אין הקראית ״העדה האשה. טענת

קבע• בארץ,״ הדין פי על מוכרת
 לבית־ לפנות השופט יעץ הזועם לבעל
 צו חילוני במשפט לבקש המחוזי, המשפט

נישואיו. הפסקת על

ארגוני־הטו־ןר
 של התג״ן

״אל־פתח״
 את המנהלים הפלסטינים ״לוחמי־הגרילה

ברו מצויירים המזויין, ההירואי המאבק
הש כתב מאו,״ היושב־ראש בכיתבי בם

 ״מאחר רביו. פקינג הסיני השבועון בוע
קור בסיסים, בכמה טפסים מספיק שאיין
בתור מאו כתבי את לוחמי־הגרילה אים
לוח כמה הקרבות. שבין בהפסקות נות,
 היושב־ראש מכיתבי ציטטות בוחרים מים
 יוצאים שהם לפני אותם ומשננים מאו

הישראלי.״ התוקפן על להתקפה
ה הספרות אינם מאו שכיתבי מסתבר

הער הפירור אנשי ניזונים ממנה יחידה
בצא קוראים הם מאו כיתבי מלבד ביים.

ה שגב, שמואל כיתבי את גם לקרב תם
מעריב. של ערביים לעניינים כתב

 לוחמה על מחקר מכבר לא הוציא שגב
 מלחמת־ששת־הימים, מאז הערבית הטירור

רח ושלום מלחמה הכותרת תחת התי במז
 התפתחות על סקירה מכיל הספר כון.

ל ישראל ועמדת הערביים אירגוני־החבלה
ישראלית. ראות מנקודת גביהם

 כד, עד פורסמה טרם ובערבית מאחר
ה אירגוני־החבלה על כזו מקיפה סקירה

 שגב של סיפרו תקציר תורגם פלסטיניים,
 אירגוני־החבלה. אנשי בין והופץ לערבית,
 קטעים אותם כל כמובן הושמטו בתקציר
מח על ארצות־ערב נגד האשמות המכילים

הטירור. באירגוני ומלחמתן דליהן
 ההדים לפי טמאו. פופולארי יותר

 הוא כי נראה שגב, של סיפרו שחיכו!
 .מה־ יותר בארצות־ערב פופולארי כיום

 שבשבועוני הגדולים שני מאס יושב־ראש
 פירסמו סאעה, ואחר מסוואר אל מצריים,
מחב את בהגדירם הספר, על ענק כתבות

גבוה.״ ישראלי מודיעין כ״קצין רו
 שבוע מדי מסוואר. אל לעשות הגדיל
 מעמו־ 6 פני על המצרי השבועון מפרסם

כש שגב, של מסיפרו נבחרים קטעים דיו
וקטע. קטע כל ומנתח מתווכח הוא

התבד מהיר,״ בשלום עתה רוצה ״שגב
 מוכרח ״הוא שגב, של חבריו השבוע חו

 המצטבר הענק שכר־ר,סופרים את לגבות
במצריים.״ עבורו

ו*** הזה_ולח ויוה_


