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ה כיתת מרובי אש אלומות בשלוש $>
 של החגור ולבנת המדים כחולת יורים

 לישראל׳ האויר וחיל הצבאית המשטרה
ה הכבוד את שבוע, לפני המדינה, חילקה
 (״מגן כ׳ורג׳ — הטייס אלופי לשני אחרון

 וליאונרד הקנדי בוירדינג מלטה״)
 וחצי שנתיים לפני שנהרגו היהודי, כהן

 וגדל חד־מנועי נורסמן מטוס בהתפוצץ
 לאמברגו) (בניגוד מוברח להיות שעמד גוף,

לרומא. מעל ושבחנוהו לישראל,

 מצעירותו תעופה חובב שהיה בוירלינג,
 על הרפתקאות מסע (אחר לר.א,פ. ושד,תנדב

 בטרם לבריטניה), מקנדה סוחר אניית סיפון
 הקרב טייסי טובי על ונחשב ,18 לו מלאו

 חיפה׳ בן וכהן, השנייה׳ העולם מלחמת של
 (בוירלינג מלטה על הקרב מגיבורי אחד

 שעמדו ואיטלקים), גרמנים מטוסים 32 הפיל
 עם והתנדבו שלהם, העשרים שנות בסוף
 לישראל, מטוסים להעברת המלחמה פרוץ

 בגלל באש, מטוסם נתלקח בו היום עד
 הטיסה (עבור הנוסף הדלק מיכל או חבלה

המטוס. בתא הארוכה)

 וראש כרמל לורד סמואל, ׳הרכרט <$>
 הבריטי, הלורדים בבית הליברלית הסיעה

 בעשר צעיר נראה כשהוא השבוע, הגיע
לגבורות. שנים׳

 לא כסאו (״על ליהודה הראשון הנציב
 המאה מושגי בעל ליברלי, איש זר״), ישב

הפולי הדינמיות את הולמים שאינם ,19,־ד
 הפורע את שחנן ימינו, מציאות של טית
 גדול, מופתי ומינהו חוסייני אל אמין חג׳

 ראשון והיה ז׳בוטינסקי זאב את שהגלה
 ארץ בותרה בימיו אשד העלייה, למגבילי
 הוא עבדאללה, אמירות והוקמה ישראל

 לשר היה אוקספורד, וחניך ליברפול יליד
 לאחר ושנה ,39 בגיל בריטניה בממשלת

 ואחר הכללי הדואר מנהל — )1910( מכן
 הצהרת בקבלת שעזר — הפנים שר )1916(

 1920( הראשונות השנים משך והיה בלפור,
והת עליון נציב המנדט קיום של 1925 —

 וועדה כראש — לאנגליה שובו עם פרסם,
הפחם. כורי של העבודה תנאי לחקירת

ף ר א  אלע- שבע״) באר (״שבטי ע
ף׳ ל וההיסטור המנדטורי, המחוז קצין א

 ההליכות, ונעים השער פחום הערבי יון
 בקושטא שנתחנך ,58ה־ בן ירושלים יליד

 כסגן, ונפל, הטורקי החוץ בשרות והשתלם
ב ׳שנתיים, משך שעצרוהו, הרוסים בשבי
 אחר סמואל, הרברט ע״י ונחון סיביר

 לעשר בריטי צבאי דין בית ע״י שנידון,
בירוש לפרעות הסתה בעוון מאסר שנות

 שיטתו, לפי שמינהו, ,1920 באביב לים
 אחר- ושיךת במשולש, מחוז לקצין כפיצוי,

 ועזה; שבע באר ביפו׳ זה בתפקיד כך
 שהיד. הנגב, בדואי בין הסכסוכים מיישב

 ראשי מזכיר שנתיים של תקופה משך
 אחר השבוע, הוזכר הירדן״ עבר לממשלת

בחדשות. ממושכת, הפסקה
 ביקש, באשא הערבית״) (״הליגה עזאם
 המפורסם ספרו את לו לשלוח טלגרפית,

 בו להסתייע מנת על הנגב, בדואי על
 על או״ם, בעצרת המצרי־ישראלי, בוויכוח

הגבול. שבטי של המגורים אזורי

ההווה מדבט׳
 אברהם מפא״י, מטעם הכנסת לחבר <§>

המ השער׳ ושב הקומה נמוך הרצפלד,
 בן והמלבב מושקף

 זלמן ע״י הוצע ׳62
ה ראש יושב ארן,

 חוץ לענייני וועדה
הכנסת׳ של ובטחון

 או״ם מעצרת שחזר
ממ כפתור לתלוש

 המשלחת חבר עיל
מופ עשיר ההודית׳

 יהלומים, עשויים מעילו כפתורי שכל לג
חקלאיות. נקודות כמה במחירו ולהקים

 המרכז למנהל ביותר קסמה ההצעה
הקרקע, על ההתיישבות מארגן החקלאי,
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 אךצה, עלותו שמאז המתנחלים׳ והגופים
 אחרי הראשונה, העולם מלחמת פרוץ ערב

 ,22 בגיל נשלח לשם מקום מסיביר, בריחה
 ששופט מאסר־העולם עונש את לרצות

למש התנגדות בעוון עליו הטיל צאריסטי
 של קצרה תקופה אחר — התמסר טר,

 נקודות לתוספת תקוה, פתח פרדסי זיבול
 מדינה. שהפך ליישוב חקלאיות

 לבסוף, שהוכחשה עקשנית, שמועה <$>
 סחר יחזקאל של התפטרותו על סיפרה

 והקרח, הממושקף הכללי, מפיקהה (ובן,
 ישראל, משטרת של ,44ה־ בן ירושלים יליד

 קייזר מפעלי בהנהלת חשוב תפקיד וקבלת
בחיפה. ומוקמים ההולכים פרייזר—

 נשיא של הפרטי מזכירו שהיה מי
 חניך כלכלן וויצמן, חיים הד״ר ישראל,
 הפנאי בשעות העוסק אפ״ב, ופקיד לונדון

 כ־ הבריטי לצבא שהתגייס בפסלות, שלו
 הודיע כרב־סרן, שירותו ׳וסיים טוראי׳

 להד״ם. קצרות: שחקרוהו, לטרדנים
הת על הידיעה היתד, יותר מבוססת <§>

 פייקוכיץ, אהרן משה של פטרותו
 בעל ישראל, רכבות של הכללי י. מנהלן
החוד והעיניים הגבוה הפייקוביצ׳י המצח
(בי פייקוביץ ראובן בני מששת אחד רות,
מרא אלון) הנגב״) (״משחרר יגאל ניהם

ו פינה ראש שוני
תבור, כפר חלוצי
 בקבוץ עתר, היושב

גי־ — האלוף בנו
כינרת; לים נוסר

ב הרכבות מומחה
 ראש יליד ארץ,
 אחר שנכנס, פינה,

 קצרה גיוס תקופת
 הרכבות, בשירות לעבוד תורכיה, בצבא

הצטיין בו הבריטי׳ הכיבוש ראשית עם
 (הבריטי, המנהל סגן לדרגת ועלה ביותר

ו אזוריות בוועדות ויועץ חבר כמובן),
 הרכבת נכסי את שריכז שונות, צבאיות

 היהודיים באזוריה — וקטרים קרונות —
 והקים ובוהו התוהו ר צ היוו עם הארץ, של

ישראל. רכבות את בכך
 של רקע על פנימית מחלוקת הסיבה:

 שירותי מזכיר את לקבוע (הרצון סמכויות
התחבורה, במשרד היבשתית, התחבורה

עליו). כממונה
 מצד פיוס׳ לשם התערבות, אחר אך,

 יוסף (״צנע״) דב החדש, התחבורה שי
 ההתפטרות. בקשת בוטלה

 גר״ עומדים״) שיטים (״עצי יהושע <$>
השער אדום ׳38,־ד בן צפת יליד יוסך,

 הארץ, לילידי חמישי דור הפנים, ורחב
הרא סיפורו את שפירסם ועיתונאי סופר
 לנושאי סמלי שהפך בשם ,23׳ בגיל שון

 חבר כלה״, וקול חתן ״קול — כתיבתו
 צה״ל של כתבו שהיה ״דבר״׳ מערכת
 (״בכל גבורה ספר בפירסום כוחו ושניסה

 הצטיין. לא שוב אנפין, בזעיר מאודם״)
 שורת ' אחר — ההמונית בתפוקה כוחו

 במערכת המשיך טברסקי, ■נ. בהוצאת ספרים
ל״המטאטא״. קומדיות

 הלועג המיניסטר״, ״בעלי אחר הפעם,
— שר להיות שעומד מי סביב להווי
 בבחירות שידון החדש״, המועצה ״ראש

העירוניות.
העתיד מרמז•

בנאומו, הודיע הממשלה ראש כאשר <$>
 שליחות עליו להטיל ביקש מזמן ״כבר כי

 ריואה שהוא
ג ייעוד בה

ביהדות דול
 (הצירות זמננו״

ה במוסקבה,
פי על עתידה

להי השמועה,
 שגרירות) הפך

 העיניים הופנו
 שניאור אל

 ״(כוכבי זלמן
ר בוקר״) ז  ש

 בן (רובשוב)
מלבינה, שער עטרת בעל ,61,־ד

 וטוב צנוע מבט, מעמיק , ממושקף,
 אוניברסיטאות חניך המדע, איש מזג,

חק פועל קצר זמן שהיה וגרמניה, רוסיה
 הראשי, ועורכו ״דבר״ מעורכי ונעשה לאי,
 ושל העיתון של כצנלסון, ברל ימות אחר

 שמו אשר עובד״׳ ״עם הספרים הוצאת
 המועצות. ברית לממשלת הוגש כבר

 על ונשנים חוזרים פרסומים למרות <$>
 בונה״) (״סולל דויד של שמו מסירת
 דויד נשאר הודו, של לניו־דלהי הכהן

הראשונה. להכחשתו נאמן הכהן
כ ,42,־ד הכבוד׳ במקום העמדתו אך

לעי בבחירות (מפא״י) ״א״ רשימת סוגד
 לנושא הדבר את והעלתה חזרה חיפה, ריית

דבר. יודעי בין שיחה
 גבה רוסיה יליד ,52ה־ בן הכהן, דויד
ומ ממושקף קרח׳ הגרם, ורחב הקומה
 סגן החשובים, מפא״י מראשי הוא שופם

 עיריית ראשי
כנ וחבר חיפה

 עבר בעל סת
רב־עלילות.

הגימ חניך
הרצליה׳ נסיה

הרבי במחזורו־,
 בית בוגר עי,

 הצבאי הספר
 ובית בקושטא

 הגבוה הספר
בלונ לכלכלה

 (מתלמידי . דון
 קצין דאלטון), והיו אטילי קלמנט
 בימי הבריטי לצבא ר,״הגנה״ של הקשר

 קשרו ואשר לטרון עציר שהיה אל־עלימין,
ב במעצמות החשובה ־* הודו עם היחיד
 עשרים בן ביקור — ישראל שבעורף מרחב

 בניו אסיה, עמי בוועידת היישוב כנציג יום,
 חבם ודורו״) (,׳אחד ברכה בלווית דלהי,

 לאשתו. מכן, לאחר שהיתר״
 (״נרקיס הרמן השוויצי־גרמני הסופר <$>

 של צאתו עם והעלה, חזר הסה וגולדמונד״)
 בוגר האלהים״) (״מלכות מרטץ פרופ׳

לה הצעתו את באירופה, הרצאות למסע
 כמנהיגה — לספרות נובל פרם לו עניק

 אוצר ומפיץ שומר היהדות, של הרוחני
לגרמנית. התנ״ך ומתרגם החסידות אגדות

ה טוב החייכני, ,72ה־ בן בובר מרטין
 ווינה, יליד השער׳ ושב הזקן ארוך עין,

 בפרנקפורט, הדת למדע פרופסור שהיה
בי התרבות של לסוציולוגיה ופרופסור
 בספריו ישראל שם את קידש רושלים,

 לקלאסיים שיהיו החסידות אודות הגרמניים
 המקרא בפרשנות מצטיין העולם! בספרות

 היהודי־הגרמני, הפילוסוף עם יחד ותרגם
 מעשה לגרמנית! התנ״ך את רוזנצוויג פרנץ

המקורי. סיגנונו בגלל אמנות,
 הרצל של חסידיו־מתנגדיו מראשוני היה
 את 1902ב־ כבר שתיכנן וויצמן), (לטובת

 ״הפועל חבר העברית, האוניברסיטה הקמת
 המו־ ,החפיסה על ביותר שהשפיע הצעיר״

 המערב יהודי ציונות של סרית־פילוסופית
 (מראשי הערבים עם הבנה דרישת ידי על

 אמונה ומתוך ו״איחוד״), שלום״ ״ברית
הח הלאומניות את גינה היהדות, בתעודת

 ערכים להכנסת תוקף בכל והתנגד דישה,
הנוער. בחינוך צבאיים

681 ,נזס הזה״, ״העולם
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