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והחיטה המטבעות
ה יום־הולדתו בחיפה, ♦ נחוג

 ראובן רודולף הד״ר של סס
 לשינוע דמן ממגורות. בעל הבט,

 מזון גרעיני טונות מיליוני ואיחסון
ותי שעורה ומיספוא(דורה, (חיטה)

 ואשדוד חיפה בנמלי לשנה רס)
 שלו בגין, מנחם של קרוב וידיד

בש מיוחד כיועץ בשעתו, שימש,
 יליד הכט, לשנה. אחד שקל כר

 הוא השכלתו, לפי וכלכלו בלגיה
בבל בשווייץ, חברות־ספנות בעל
בעלי מישפחת וצאצא ובהולנד גיה

והירידה הצדקזת
 בוליביה לנשיא ♦ נבחר

 על החיים תושבים, מיליון (כשישה
 של משיטחה 50 פי הגדול שטח

 פאז חיימה ישראל) מדינת
 הנשיא של אחיינו ),50( זמורה
 אס־ סאז ויטוריו הד״ר היוצא,

 38 במשך שהיה, מי ),81(טנסרו
 פעמים ארבע האחרונות, השנים
שמא לשעבר פאז, בוליביה. נשיא

מח ראש שנה 15 ולפני קיצוני לן
 נמלט בשעתו, נכלא מזויינת, תרת

שממנה לוונזואלה, וגלה הכלא מן

 שייטו שספינותיה מדורות, ספינות
תנו הריין(על נהר לאורך בעיקר

 הכט כתב אף שבו הספינות עת
 האצ״ל מראשוני היה הוא ספר).

 בימי ארצה ההעפלה וממארגני
אר כחובב וידוע הבריטי המנדט

 בעצמו המצייר ואמנות, כיאולוגיה
מט באיסוף גם היתר, בין והעוסק,

עתיקים. ישראליים בעות

וידיד הבט בעל־ממגורות
לשנה אחד שקל

 בראשית נבחר, עת לארצו, שב
בוליביה, נשיא לסגן ,80ה־ שנות
מתאונת־מטוס, עת אותה וניצל

 עד קשות צלקות בפניו שהשאירה
 ואב גרוש פאז, של אחר ייחוד היום.

שאו ,20 בת קרובה ידידה לשניים:
 לאשתו לשאת עתה, עומד, הוא תה

השנייה.

וההיסטוריה הגיאולוג
 של 1 מס׳ לאיש ♦ נתמנה

 ארצות־הב־ של המזויינים הכוחות
 קולין הכוכבים ארבעה גנרל רית

ב הראשון השחור ),52( סאואל
 האיש וגם בתפקיד שזכה היסטוריה

 בתפקיד בהיסטוריה ביותר הצעיר
המשו ראשי־המטה יו״ר של זה,

 כבנם בניו״יורק, נולד הוא לבים.
 הקא- האי יוצאי ותופרת שליח של

 לפי גיאולוג והוא ג׳מייקה ריבי
 שהצטיין לשלושה, אב השכלתו,
 בעת ושהיה, וייאט״נאם במילחמת

 יועצו רגן, רונאלד של כהונתו
לאומי. לביטחון

• •

והעמידה הישיבה
ר ט פ  בגיל פאריס, בקירבת ♦ נ

ועו מייסדו בוו־מרי, אובר ,87
 של שנה) 25 הראשון(במשך רכו

וה היוקרה רב הפאריסאי היומון
 כתב- בוו־מרי, לה־מונד. השפעה

 במרכז־ צרפתיים עיתונים של חוץ
 מילחמת״העולם, שלפני אירופה
 על״ידי המילחמה, אחרי נתבקש,

 יומולאיכות להקים דה־גול, שארל
 השמת תוך עשה, שבוו״מרי מה וזה

 ועל העיתון על נחרצות ריעות
 כי קבע, השאר בין בו. הנוהלים

 תתקיים היומית המערכת ישיבת
 וכי זמן) לחסוך (על־מנת בעמידה

 תזד יפורסמו לא לה־מונד דפי על
לומי״חרשות.

 לו... אין שעדיין ולמילו שיש למי
!המזל ...עדיליון
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