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טברסקי) (הוצאת פאסט.
 בבית ודמע ״שחוק — פתח־תקוה ,17 נורדוי רח׳ עציץ, שמאי

טברסקי) (הוצאת חשין ז. שניאור לד״ר הדין״
 הנערות ,נועל — פתח־תקוה, ,5 פינטקר רח׳ איילנסקי, אגרד!כ

המאוחד) הקבוץ (הוצאת סגרס. לאה המתות״

לו במלאות מימון, ריב יהודה הרג
 לשלום תפילה נאמרה שעה אותה שנה. 75

 בחדרו ויצמן, חיים הד״ר הנשיא,
 העיר עבר אל הצופה ציון, הר שעל המיוחד

 — באו הנשיא, לארמון לרחובות העתיקה.
 של 76ה־ הולדתו ליום ברכות לאיחולי
הנשיא:

 רמז, רוזן, — ממשלה שרי שלושה
 — וסגנו שפרינצק הכנסת, יו״ר שיטרית.

 אכ״א ואלוף ידין יגאל הרמטכ״ל בורג.
 זר — אחרון ואחרון מזאה. שמעון —

 בן־גוריון, מפאולה ברבה ואגרת פרחים
 עדיין נתונה כשידה בביתה שהתהלכה

 שבועיים. לפני שארע משבר בגבס,
 קצוץ ממושקף פרידמן־ילין, נתן י■

הכנ חבר ועתה לח״י מפקד לשעבר שפם,
 שנים, 372 בן ״תינוק״ של סנדק היה סת,

 מוחמד הנביא ...של בבריתו שהוכנס
שמו. על ושנקרא

 בכורו בנו אבו־גוש, מוחמד הנימול:
 אבו־ יוסף של בן־דודו סלם, עבדול של
 לקול (״האזינו גאולה של משחדרה גוש

שלטו ורדוף כהן, ישראל״) חרות לוחמי
ישראל. נות

 ביתו בפתח שעמד סלם, עבדול אמר
ביני — לאורחיו חגיגית, המקושט הכפרי,

 שבאתם, ״טוב בירושלים: לח״י וותיקי הם
 כבש, ובשר (באורז נכבד״ מכבדנו את

 המזון). מפקח ברשיון
טב את החליף הממשלה שראש שעה י■
 יוון, של באתונה חופשתו) (מקום ריה
 ד,מפ־ האלוף ,35 דיין, משה אלוף יצא
 לאנקרה ירושלים את הידיעה, בה״א א״י
תורכיה. של

 הצבא־ באיש חשד הקיצוני השמאל
 באמנה לדון לתורכיה שיצא הדיפלומט,

למערב. ישראל את שתקשר ים־התיכונית,
 של הראשונה שליחותו זאת היתה לא

 השמאלית עינו את שאיבד נהלל, יליד
יש מדינת את ייצג .הוא סוריה בכיבוש

המ הצבאית בלוויתו המטכ״ל ואת ראל
 סטון״) (״מיקי דוד קולונל של פוארת
 לט־ בחזית ישראל כוחות מצביא מרקוס,

 ישראלי; זקיף בכדור בטעות, שנהרג, רזן,
 שחתמה רודוס, משלחת חבר היה דיין משה

 בראש ועמד הירדן, עבר עם הנשק שביתת
אר עם המעורבות הנשק שביתת ועדות

ערב. ארצות בע

!וזדזוזר־ם הליסעים
 הכנסת חברי לרשות הועמד כאשר י■
 שיו־ אוטובוס האחרונה, הישיבה תום עם

 להכנס רבים נזדרזו לא לתל־אביב, בילם
הקומוניסטית: הסיעה — המעטים בין אליו.

וילנר ומאיר מיקונים שמואד
 השלישי, הסיעה חבר ,31 טובי, (תופיק

אשת בוורשה), השלום מעצרת חזר מרם

 הרליץ, אסתר של שליחותה אולם *ט
תכשי ענודת מתולתלת, ,29 ברלין, ילידת
כמנ אי־הצלחתה, אחר ברורה. היתה טים,
 הברית ארצות מחלקת מנהלת וסגן הלת

 ראשונה מזכירה מונתה החוץ, במשרד
 ן. בוושינגט אבן) (אבא ישראל בשגרירות

 בירושלים, למורות המדרש בית חניכת
העומד (גיאורג) לפילוסופיה הד״ר בת

ה ר ם וו י חי מן ו צ י י ו
זר שלחה פאולח

 ח״ן קצינת היתד, הציוני; הארכיון בראש
 לדיפלומטים הספר״ ״בית חניכת בריטית,

 החוץ), משרד (מנהל איתן וולטר ד״ר של
 כאחת והועמדה, בירושלים צה״ל קצינת

 מפתח עמדת בראש איתן, ד״ר מחניכות
 בלחץ 4משכ סולק־, אך — החוץ במשרד

 מסע־ נגדה שניהל ״הארץ״, :הצבור דעת
 רבים. חדשים של צלב
 שם ■בעלי אנגליים באלטים ששני שעה ■ט

ה תצא לישראל, יגיעו נ ה, רי ב קו  ני
 מראה, יפת הקומה, נמוכת ,50 הבלרינה,

 אמריקה. ובדרום באנגליה לסיור להקתה עם
 מאקדמית הבלט ריקודי מכון בוגרת היא

 התנ״ך ריקודי את יצרה בברלין. האמנות
 נרחבים בסיורים ידה על שד,ופצו והמזרח
 ובאירופה. הברית בארצות

 זמרת של הרווקות ימי כי היה נראה 08
 מר־ ,הברית ארצות נשיא ובת הסופראנו

ט א ר אן ג מ רו לקצם. קרבו מ
 יהודי,' דין עורך ):31,־ד בת החתן(לכלה

וין—42 ניו־יורקי, רו , מ מן ר ו רו  שהוזמן ג
 ע״י כנראה הלבן, בבית פרטית, למסבה

 גילו, הם טיבו. על לעמוד כדי הכלה הורי
 ואחות אחים שני לחתן כי השאר, בין

בישראל. הצעיר״ ״השומר בקבוצי אחת

□ הדחוקים הקרוב׳ ו
 הפרוגרסיביים) (מטעם הכנסת חבר ■י

ם ה ר ב ת א ו רנ  הקרן יו״ר (גרנובסקי), ג
הי החברה ע״י נתבקש לישראל, הקיימת

להר הודו, שבדרום בפארור לצדקה, הודית
 ״התנועה — האחרון ספרו תרגום את שות

 (תערובת המלאילאמי לדיאלקט והמדינה״
 אי־ באותו המדובר והינדוסטנית), מאלאית

זור.
 תרגום יתווסף ובקרוב אושרה, ד,בקשת

 הכלכלן, של ספריו תרגומי לעשרות נוסף
כלכליים. מוסדות כתריסר בראש העומד

ץ י■ אסל ג׳ גן, ר  הצנום, האמריקאי קי
הז ס״מ), 218( הקומה גבה שער, בהיר
בש הרב כוחו בגלל ירושלים לאנשי כור

 האדומה ג.״) (״מ. הספורט ומכונית תייה,
 בתיאור שזכה הראשון האמריקאי הוא שלו,
ערבי. ממלך ״ביי״

 לחברת איזורי מנהל המשמש לקיגן,
 הוענק א.״, וו. ״ט. האמריקאית התעופה

 עמון, ברבת עבדללה בארמון חגיגי, בטקס
 לאוי־ שעשה שירותים עבור ״ביי״ התואר

 מטוסים). 12 (המספר: העבר־ירדנית רייה
אנ הסקנדינביים, הדואר מנהלי חמשה ■
אן הצעד, ומהירי התמירים הצפון שי פ נ י  י

ה (דנמרק), ל הי ג (פינלנד), א או (נור ר
ג ווגיה), נ לי ט ר ו ל (שודיד,) סו א ד לי ר  ו

 החדישים הדואר במתקני סיירו (אייסלנד),
ומש בירושלים הטלפונים (מרכזית בארץ

 צנע לסעודות וארחו בתל־אביב), הבזק רד
 ו״השרון״ בירושלים דוד״ ״המלך במלון
מבול קצת היו הסיור בסוף הרצליה. בחוף
ה מנהל סוורטלינג אריק שאל : בלים
הגדו הקיר למסת כשפניו השוודי, דואר

 לתל־אביב) (והצביע ישראל זאת ״אם : לה
י״ פלסטיין אייה (לשכם) ירדן וזאת

הכהן דוד
עיניו סנוור האור

 המורה רזיאל״נאיר, אסתר — חרות
 נהלל איש דיין, ושמואל הקומה נמוכת
השיער. ושב השקט

 באוטובוס, השתמשו שלא אלה בין ■י
 של או (פרטיות במכוניות לנסוע וביכרו

 שני את עמו שלקח הכהן, דוד :חבריהם)
 (ליבנשטייס, לגגה אליעזר מפא״י צירי

 הפנים. עגול לאם יוסף ואת האף, הד
 קריית ליד מירושלים, 12ה־ בקילומטר

 מוארת מכונית לקראתם באה ענבים,
 הכהן, דוד של עיניו את סנוורה מלא, באור

 ההגה, על השליטה את אבד הוא שנהג.
מכו של הקדמי בחלקה התנגשה ומכוניתו

 הכביש. בצד שחנתה משא, נית
: התוצאה

 ההגה: ממכת בחזהו פצוע — הכהן דוד
 זעזוע שקיבל ולאם, ברגליו, — לבנה
בראשו. מח,
 בחורבות סיירו נוחים יותר בתנאים י■

 גן־ דוד העתיקה אתונה של השיש
 אלקנה הפרטי, מזכירו בלוית גוריץ,

 אברי■ ואהוד פעולה, ומהיר פיקח גלי,
המ ההעפלה, ומארגן הפלמ״ח מפקד אל,
 רומניה. בירת בבוקרסט, ישראל את ייצג

״במדינה״). (ראה
 הישראלי המשרד מנהל פלדון, ליאון <■
 הנוהם״)־גולדבין־מאיר, מטרוץ״האריה של

 הוא אף היום, יוצא ועיניים, שיער אפור
ללונדון. אמנותית, בשליחות

 שיתוו החברה, מנהלי בכינוס יוועד הוא
הצבעוני לסרט המונים למשיבת תכנית

* פלדון (״מטרו״) ליאון
קוזל ימשכו הכושים

 הראשי שכובבו שלמה״, המלך ״מכרות
מדב עד, יערות הרקע: קאר. דבורה היא

 אנשי 8000 הדרומים, אפריקה וערבות ריות
 פיא. חיות 6000ו- כושיים שבטים

 ש־ם והיש הצעירים
 הולדתם יום את השבוע חגגו ארבעה יפי
 בדורנו, הפסלים גדול — הצעיר —

 תערובת שאמנותו אפשטיין, יעקב
 נעוריו ימי השפעת — אמריקאית יהודית

 יום את חגג הפסל ניו-יורק. של בברונקס
 השלג, עטופת בלונדון השבעים הולדתו
 ויקטורי״) פור (״וי שוינסטץ יום באותו

 על שהוצבו נרות, 76 כיבה צ׳רצ׳יל
 קט, לרגע מוציא, כשהוא הולדתו, יום עוגת

מפיו. העבה הוזנה סיגריית את
 הדתות, משרד מנהלי הסבו בירושלים

הדתות, שר לשולחן משפחתו ובני מקורביו

 השחקנית אנגילי, פייר :לימינו משמאל. *
 בני״) (״איה ופרד ,18ה־ בת - האיטלקית

זיגמן.
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