
ם ־ ש { ץו
מדינתם את המייצאים

 חברי של האמנה כתבי נבדקו כאשר
 הסדיר החמישי לכנס הישראלית המשלחת

 זה לחודש 19ב־ שננתח או״ם, עצרת של
 על ניו־יורק׳ שבמדינת מיידאוס בפלאשינג

 שהתעודות נמצא — האמנה כתבי וועדת ידי
הוד הדורשות לתקנות, בהתאם סודרו לא
 מצד המשלחות חברי מנויי על רשמית עה

שלה. החוץ שר או השולחת המדינה ראש
 אבא באו״ם, ישראל של הקבוע נציגה

 טכנית טעות ובגלל במברק הסתפק אבן,
 בלבד, זמנית כחברה המשלחת הוכרה זאת
השגיאה. לתיקון עד

ה חברי שרת,• משד, מלבד הם, ואלה
:לאו״ם הישראלית משלחת

 שגריר ,35 בן אכן,־ (אוכרי) אבא \7
ונ בוושינגטון ישראל של ומוסמך מיוחד
 סנטר כבד ממושקף, באו״ם, הקבוע ציגה

 ותלמיד אפריקה דרום יליד פנים, וארוך
מז המפורסמת, ׳,קמברידז במכללת עילוי

 המטה ליד ראשי ערבי צנזור שהיה רחן
התי במזרח בריטניה צבאות של הראשי

 על אז וש״נתגל־,״ ,25 בן בהיותו כון
 מפא״י, של הרוחני דברה כצנלסון, ברל ידי

המדי במחלקה לעבודה והכניסו שקרבו
הסוכנות. של נית

אכן אכא הנציג
פוליטיקה...

 ישראל של קבוע נציג המשמש אבן, אבא
 בשעות והמתרגם ,1948 יולי מאו באו״ם
(״מיו לאנגלית ערביים ספרים שלו הפנאי

 אלחכים) תאופיק של בכפרים״ תובע מן
 החוץ, שרות אנשי בין העולה ככוח נחשב

 של מקומו את לרשת הוא שעתיד ומרננים
 הימים. מן ביום שרת משה

ר ו ת י א אפ דרום יליד ,49 לז־ריא, ל
 הקונסול הוא, אף קמברידז׳ וחניך ריקה

 ביחד המשמש בניו־יורק, ישראל של הכללי
 באו״ם, הקבוע ישראל נציג כסגן זה עם

 במכללה הולנדי־רומי למשפט מרצד, לשעבר
באנציקלו קכוע ומשתתף אפריקנית דרום
 בחמישייה השלישי הוא בריטניקה, פדיה

העצרת. בכנס ישראל את המייצגת
עי רוכינסון, יער,כ ד״ר הוא ^הרבי

 ספר בבית מורה עולם, שם בעל משפטן
 מסיע שהיה ליטאית, בעיירה עברי תיכון

 בימות העיר ברחובות במחלקיים אשתו את
 והתושבים, אשתו הוא, להנאתו השלג,
 ליטא משלחת של המשפטי יועצה שהפך

 משרת לו ושהוצעה הלאומים חבר ליד
 כיבוש לאחר בגולה, ליטא ממשלת ראש

 המועצות, ברית ידי על הבלטיות הארצות
 אליה המשלחת׳ של המשפטי כיועץ פועל
 של יו״ר כסגן נבחר האחרון. ברגע צורף

או״ם. של המשפטית הועדה
.(אהרונו- ארן (זיאמה) זלמן \7

 נו־ מאז מפא״י של הכללי מזכירה כיץ),
 את ששינה שלה, הברזל ויד 1948 במבר
המ מפלגתו, ועידת להחלטת בהתאם שמו
 והבטחון החוץ וועדת ראש כיושב שמש

 וקל החדים הפנים קווי בעל הכנסת, של
ב הפנויות שעותיו את המבלה הלשון,
 שירה. וקריאת זרות לשונות לימוד

 חלק הלוקחת ישראלית משלחת בראש \7
ל ספר ובבתי צבאיים במתקנים בסיורים
אי באומות ו־אמיצה הדרוכה של אמונים

 שוויץ — צבאית, מבחינה הקטנות, רופה
 (מותקהז מרדכי אלוף עומדים
 משפחתו את ששכל מוצא יליד מלןל|ל,
 של סגנו בתרפ״ט. והרצח הדמים בהתקפת

המב כקצין ,30ה־ בן הכללי, המטה ראש
 של פיקודו תחת הצפון, חזית של צעים
אח ושהיה כרמל, צפון״) (״מערכות משה
מב תכנון על־ידי כולו הגליל לכבוש ראי
״חירם״. צע
,31 רמז, אהרן אוויר אלוף 7
המ החיוך בעל התחבורה). (שר דוד בן

 באירוכה בשליחות שהיה משק חבר לבב.
 קרב, כטייס הבריטי האוויר לחיל ונתגייס

ה שרות של המבצעים וקצין מטה וראש

רמז אהרן אויר אלוף
מלבב. ...וחיוך

שנת ההגנה ארגון של א.״) (״ש. אוויר
לישראל. האויר חיל למפקד מנה

ראש (פיינשטיין), צור אפרים
 הממושקף הקומה, גבה גד. מגדל עיריית
 מגעו, שכל באר־טוביה איש הפנים, ושזוף
 ימי בכמה הצטמצם גד מגדל עם בעבר,
ל כשחש שבעיר׳ המזוהם בכלא מעצר
 שירדו לוז׳ינסקי״, ״שבתאי מעפילי עזרת
 כיושב לתפקידו ושנתמנה גד, מגדל בחוף
שבו עשרה לפני העירונית הוועדה ראש
 סביב הסערה ששכבה לאחר התפנה, עות,

 ל- עזה׳ לרצועת גד מגדל ערביי ״יציאת״
:על בגאווה והודיע הזעירה מדינתו עניני

בעיר. יהודים אלפים ששת
מלאה. תעסוקה

העולים. לכל העברית הלשון הקניית
 חרושת בית והקמת בארות שלוש קדיחת

 שני של קוטר בעלי צנורות־ענק. לייצור
 וביוב הירקון מימי יעברו שדרכם מטר,
הנגב. להשקאת ת״א

מקומם את המשנים
 בעל ,46ה־ בן לוכיאניקר, ..פנחס

ש האיש■ השלווים׳ והפנים השיבה שערות
ממ של בראשה דבר׳ יודעי לדעת יעמוד׳

 יפסיק, גוריון בן שחד אחרי ישראל, שלת
הנו כהונתו את למלא שהיא, כל מסיבה
וה ההסתדרות של הכללי המזכיר ; כחית

אר בחיי ביותר הסוערת לתקיפה אחראי
 המועמד הוא :במדינה הגדול הפועלים גון

מת שמפא״י השר לתפקיד ביותר הרציני
 בה לכשיבוצעו לממשלה, להוסיף עתדת
 מזמן זה עליהם שמדובר — הגברא חלופי

רב.
 החינוך כשר שיתמנה אפשרות מזכירים

 וללא ממחלה. הסובל שזר זלמן במקום
 הארגוניים לכשרונותיו המשרד זקוק ספק

 וכנראה העתיד״. כ״איש איש של המצויינים
הממלכתי החינוך בצוע עליו יוטל שגם
בחנוך. הזרמים שיבוטלו שעה

קו נמוך ,71 בן גרי״כום, יצחק 7̂
 מבט בעל פנים׳ משולש מצח, רחב מה,

הש לפי דין עורך ;חד תיש וזקן חודר
ב הציונית ההסתדרות ראש יושב כלתו,
 בסיים היהודית הפרקציר, ומנהיג פולין
ומ השואה׳ לפני הפולני, הנבחרים) (בית
שהיד, מי המשמר״, ״על הסתדרות ייסד
 על וחתימתו הזמנית בממשלה הפנים שר
 לבחירות עד שהוצאו הזהות תעודות כל

 ברשימתו נכשל שבהן הראשונה, הכנסת
 קול 5814ל־ שזכתה — י״ג — האישית

 היה הפעם אך ל״על־המשמר״, חזר בלבד,
 ב־ משתתף הוא מפ״ם• של בטאונה זה

 ברשות היחיד ״רשות הכותרת תחת עתון
הרבים״.
 הקלריקלית הסכנה :ההתקרבות נימוק
 יתירה התקרבות מפני וחששותיו במדינה
למערב.

 ,29 טנאי, חצים״) (״שלשה שרמה \7
 מערכת חבר משורר, מבט, בהיר צנום,

 המלחמה בזמן הצבאי כתבו שהיה ״הארץ״
 — הראשון שיריו קובץ את ושפרסם
 לעורך נתמנה ,25 בגיל האוהבים״. ״פגישת

 בדרגת צ.ד,.ל., חיילי שבועון ״במחנה״,
רב־סרן.

 ירדה שאיכותו החדש, השבועון עורך
 אביזוהר מאיר — שעורכו משעה במקצת

עורב וסגן באילת) שח״ל מראשי (עתה
 רפורטר (עתה טבת (״סבי״) שבתי —
 נקט כבר מהצבא, השתחררו ״הארץ״) של

 טורים והכניס לשיפורו ראשונים בצעדים
וצחוק. צבאית היסטוריה לבולים, מיוחדים

ם את הקוני□ עודמ
 כושי, עבד של נכדו ,44 כנץ׳, דלף \7

 אף, רחב פנים, גלוי ק״ג, מאה משקלו
 אמן שער, ומקורזל שפה עב עין, חד

 בדיוני שהוכיח (מה השימושית הפסיכולוגיה
 לאות, יודע שאינו עובד רוח, וקר רודוס)

 וועדה — ביותר רם הוקרה לאות זכה
 העניקה הנורבגי הפרלמנט ידי על שנבחרה

 לשלום, דולר) 300.000( נובל פרס את לו
 או״ם, מטעם בפועל כמתווך שרותו עבור
ישראל. בארץ

 נובל, פרס המקבל הראשון הכושי בנץ׳,
 גבול ללא בסבלנות רבה, בהצלחה שתיווך

 מפיו, משה אינה כשהסיגריה ובכשרון,
 ישראל בין נשק שביתת הסכמי בארבעה
 לבנון, עבר־הירדן, (מצרים ערב למדינות
 תום עד ישראל בארץ ושנשאר וסוריה)

הב לארצות 1949 באפריל חזר הקרבות,
 או״ם של הנאמנות מחלקת את לנהל רית

 החוץ שר סגן משרת את לקבל וסרב
 ההפלייה יחס בגלל טרומן, הנשיא מידי

הב ארצות בירת בוושינגטון, אף השורר
כושים. כלפי רית,

 הענקת על כשהודיעוהו בנץ׳, אמר
ובענווה בתודה זאת מקבל ״אני הפרם:

 למברכים שני שהיה שרת, ומשה רבה״
מיצה: לי) טריגווה היה (הראשון

 של הגדול למשרת מתאימה ״הערבה
או״ם.״

 קודר׳ יוסף׳ דב והקצוב, האספקה שר 7̂
 את לקבוע עומד מצח, וקמוט פנים זעום
 שליד אביחיל העובדים במושב הכפרי ביתו

 למעונו נוסף השלישית דירתו זאת נתניה.
 גדולה בחורשה וחווילותיו ירושלים ברחביה,
 כלב — ״זהירות השער: (שלט בנתניה

נושך!״)•
 בחיק שקט חיי חובב השר ההנמקה:

השבוע. בסוף לפחות הטבע,
ראש סימון, (פדיץ> מיכאל ד״ר \7

 משרד של השיח ונעים הפנים עדין הטקס
וה ״פרפר״ עניבות לענוב המרבה החוץ,
כע לשרות, יצא ושחייה, חתירה חובב

הים. בחיל תודאי,
 וארגוו בגרמניה העצמית ההגנה מוותיקי

 הדוקטור עבודת את שכתב בארץ, ההגנה
 כגורם הגופני ״החינוך הנושא על שלו

האח ההזדמנות את ניצל הלאומי״ בחנוך
 הבאה בשנה —פעיל לשרות ליציאה רונה
 היא — השרות חייבי לגיל מעל והיה
.1901 לספטמבר 19ב־ נולד
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