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 ישראלית קרב טייסת ראש שהיה מי ■

 גיג־ מד אויב׳ מטוסי חמשה לזכות־ וזקף
ץ  ויפהפה, מה ק גבר, נוצרי, אנגלי — ס

שי לאחר הישראלי האויר לחיל שהתנדב
ה מלחמת בימי פ. א. בר. מצטיין רות

ב תעסוקה לעצמו מצא השנייה, עולם
 ישחק גיבסון הסרטים. בירת — הוליבוד

״טס־ בסרט הראשיים התפקידים אחד את

♦ העתוגאים כנשך 3 שעה
שיכות /!!ת. נש ת נ מכוניו . ו . ת. רו פ צו

באולפ ומוסרם ההולך ישראל״ למען תי
ק.או. ר. של ההסרטה ני

ק ו■ רו א  :במצוקה היה מצרים מלך פ
ש ״פיאם״, החרושת בבית שהזמין אחר

(״ש לעצמו מיוחדת רכבת איטליה, בצפון
 שינה חדר ובד, בעולם״), פוארת ה תהיה

ה שגרירה לפניו הוצג ורוד, משי מרופד
ר :בקהיר בריטניה של חדש  רלך סי

ן י די ק , ס ן סו בנ טי  צורה. יפה בלשן ס
 — החדש השגריר של בעשרו עיין ק פאר!
:תפלות באמונות מאמין החל הוא

 מקום מפורמוזה, לקהיר הועבר רלף סיר
 צ׳יאנג־ק־י־צק ליד בריטניה נציג ששימש

 הל־ הממשלה כל עם יחד ן, מס שברה עד
 ליד בריטניה שגריר היה לכן קודש ת. א,מ

פיטר. היוגוסלבי הצעיר (לשעבר) המלך
מן עדדר, שעה באותה ■ רי א  א•0 נ

 של )18( והצעירה פר,פי/־, ה ארוסתו דק,
עשו ורודים סדינ-ם הרכינה הנילוש מלך
משי. יים
הו בשם בודהיסטי נזיר כתב 80 ק  בי

ה, ש כי פו א אנ ה למערכת ציילון, איש ני
 בבומבי: המופיע וישואל״ ״הודו ירח.ן
 שאסור (כיוון ביכלתי שאין מצט,ר ״אני

ב להשתמש או להחזיק בודהיסטי לנזיר
 אולם המעניין. ירחונכס על לחתום כסף)
 עוקב אני זאת למרות כי להודיעכם, עלי

.עמי. בקרב הנעשה אחר רבה בעירנות . 
הח ציוני... גרמניה... יליד יהודי, אני

 הגורם הוא הבודהיזם כי 22 בגיל לטתי
 כמרכז פעילותי את הפסקתי בחיי... המכריע
 לכאן״. ועברתי (מפא״י) וצעיר״ ״הפועל

חנם. במנוי זכה הנזיר
לי של השלושים הולדתו ביום ■ ך ע  כ

בי,  (״חוות ורחל בן־צבי יצחק של בנם צ
 קשת בית בהגנת שנפל ינאית, הלימוד״)

 גרו שבו העץ צריף פורק התבור, לרגלי
האחרונות. השנים שלושים במשך הוריו

 שבו מקום רחביה, בלב הוקם הצריף
המוס של הגדול בניינם מכן לאחר נבנה
 אביו היה אז עלי. של הוולדו ביום דות,
 של במערבה שחנה העבודה גדוד חבר

(רחביה). ירושלים
 וישמש קשת, לבית יועתק כולו הצריף

 במלחמת הקיבוץ חללי לזכר תרבות בית
העצמאות.

מי ע חכ ד מ
 בלשכת חנוכה מסיבת משתתפי בין ■

:העתונות
ט ר ב א, למוקד״) מחוץ (״קצת רו פ א  ק

 שם בעל צלם לאיטלקי, דומה שחרחר,
 :צלומיו העולם. את זעזעו שצלומיו עולמי

 (אלטלנה ישראל ארץ הסוביטית, מר,םיה
 הוא יעוד,־,״). ארץ ״ישראל באש, בוערת

 עתה — השלישית בפעם בארץ נמצא
ה במחנות מסתובב ;הסרטה מכונת עם

המאוחדת, המגבית בשביל ומסריט עולים

עין לשכת פקיד סינקלר, דב • הממ המודי
 האדריכל של בתו קאופמן, ואסתר שלתית,

רושלמי. ה

ש שם בעל דין עורך וייצמן, של ממקורביו
 ארצה. עלותו לפני ובערבית בעברית השתלם

 כספי , להצלת ״ההעברה״ מפעל מיוזמי היה
 החדשה״, ״העליה וממייסדי גרמ.יר, יהודי

 נכסי על אפוטרופוס ימיו בסוף שנתמנה
האויב. רכוש על וממונה הגרמנים

שה אנשי מע ה
■  את עורר הרמתי, שאול האלוף, סגן י

ה־ בחצות או״ם, מטה ראיס ריילי, הגנרל

רינה והמוצג קאפא רוברט
ל כ ל . . במחיר המרבה .

 רצח על המטב״ל מחאת את לו ומסר לילה
ה החליט לאילת. בדרך הישראלי הקצין
 חמורים באמצעים לנקוט האמריקני גנרל

 עם נפגש עמון לרבת צאתו לפני ביותר.
 שילוח, ראובן ועם ידיו יגאל הרמטכ״ל,

החוץ. שר יועץ
ה מושך הוא שילוח כי הוכח, שוב
הפרגוד. מאחורי בממשלה, העיקרי חוטים

 פנים, ומצולק קומה נמוך הוא שילוח
מסתו איש קשה, נוהג ובעל החלטה מהיר

גוריון. ובן שרת של סודם ואיש רין
 הסוכנות שליח היד, ירושלים, יליד הוא

 (ה־ הידיעות שרות ומארגן ערב לארצות
 במשך שימש ״ההגנה״. ארגון של ש״י)

הנ בין קשר קצין )1936—1946( שנה 12
 הבריטי, הצבא לשלטונות הסוכנות הלת

 המחתרות. נגד בפעילות בתפקידו והצטיין
ה לדיכוי השלטונות עם פעולה בשתפו

ולח״י. אצ״ל שנוא להיות הפך טרור
 הפליטים בועדת סיריה נציג כאשר ■י
ה מן כי הצהיר, אד־דין, זיין או״ם, של

 נאומו את תקראנה המשלחות שכל ראוי
 על בעיון, אכן אכא ישראל נציג של

 שבדבריו, ההגיון חוסר את לגלות מנת
 ישראלי- פעולה שיתוף של פרשה החלה
סורי.

שג נאום של מלא נוסח הופיע למחרת
 משלחת כל שולחן על לאו״ם ישראל ריר

מש לפי נעשה זה דבר כי לווי, בהערת
סוריה. נציג של אלתו

יש ציר ובסקי)—( נמיר מרדכי *
 חזר מתפקידו, שפרש המועצות בברית ראל
 בירת בשטוקהולם, קצרה חופשה אחר

ארצה. שוודיה,
 ,1949 יולי מאז תפקידו את מלא הוא

 לממשלה נצטרפה מאירסון גולדה כאשר
 — הקמתה מעת הצירות יועץ שהיה והוא,

מקומה. לממלא נתמנה ,1948 ספטמבר
 ,53 אוקראינה, יליד הוא נמיר 'מרדכי

 וחובב כלכלן משפטן, קווים; וחד קרח
 תל־אביב, עיריית חבר שהיה מי מוסיקה.

 המפקדה וחבר בעיר הפועלים מועצת מזכיר
 הבריטים ע״י שנעצר ״ההגנה״, של הארצית
 בתל־אביב הרחוב הפגנות ארגון באשמת

 הוא הלבן. והספר הקרקעות חוק נגד
 הקודם תפקידו את עצמו על לקבל עומד

 לוביא־ פנחס — החדש החקלאות שר של
ה ההסתדרות של הכללי מזכירה ניקר:

עובדים.
 מספר שבועות כבר שעברו למרות *

 הפתוח, רשות ראש ליושב התמנותו מיום
החדש. לתפקידו גודיץ יוסף נכנס לא

 היה פנים, וגלוי קרח גבע, איש גוריון,
 הסתדרות מפעילי העברי. בגדוד תת־קצץ
 (״תנובה״, מפעליה וממנהלי העובדים

 חלק שמימן היישוב״ ״כופר מנהל ״ניר״),
 נעשה הוא ״ההגנה״. פעולות של ניכר
 דומה נסיון (אחר השיקום אגף מנהל

ה החטיבה משוחררי לגבי עבודה באותה
 וטרם הבטחון במשרד הלוחמת) יהודית

זה. אגף לחסל אפשרות מצא

סתם קטנה, מצלמה על גם הודק ובינתיים
א------------? התוצאות ככה. ו שומר ה
בלבד. נגטיבים עדיין

ספ כותב צנחן, (עתונאי, פרלמן מויש
 בראש עומד משופם) צה״ל, דובר רים,

מל מימי עוד הממשלתית העתונות לשכת
ב טולגרפו שדבריו האיש, השחרור. חמת
 וכמעט סוכנות לכל רבים חודשים משך

בעולם. חשוב עתון כל
 — מצלמות (בלי וצלמים עתונאיב ועוד
 שנערכה במסיבה, חלק לקחו רבים הפעם)
 ענק עוגת :הלשכה) (מושב ״ריץ״ במלון
 מציע (כל אמריקאית שיטה לפי נמכרה
 לקודמת). הצעתו שבין ההפרש את משלם
 את ומכרו עמדו אמיצות נערות שלוש
 בשליש במחיר. המרבה לכל העוגה נתחי

 היתד, המסיבה, סיום עם בוקר, לפנות
ו נשיכות נשיקות :כללית השתוללות

צופרות. מכוניות
 הלוי אהרן פרופסור דמתימטיקאי, =8

קל,  האוניברסיטה חלוץ השבוע היה פרנ
יש של הדרומי נמלה — באילת העברית

איש), 50( גדול אילתי קהל לפני ראל.

ישו שלושה של נציגים גם בקרבו שהכיל
 (נטפים, לאחרונה בערבה שהוקמו בים,

ו ״הנוף על הרצה ועברונה), ביר־אינדס
 מוצא כנקודת ישראל ארץ של האקלים
העתיקה״. ספרותנו להבנת

ד אחר, דגול אוייברסיטה איש 0■ ר פ ה
ה מהיר סמכורסקי, שמואל פפור
המ המועצה בראש העומד והפקח, דיבור
 הודיע הממשלה ראש משרד שליד דעית

 כי בישראל, החימאים טובי 40 בכנוס
ה אנרגיית לניצול נסיונות שורת נעשית
 ניבא אחר־כך תעשייתי. לשימוש שמש
במדינה. החימית לתעשייה מזהיר עתיד

מנהל קפלנסקי, שלמה ד״ר 0■
 אחרי ,68 ה בשנת מת בחיפה הטכניון

ההת מחלקת מנהל :פעולה רבי חיים
 קמה (בטרם הציונית ההנהלה של יישבות

 מאנשי הטכניון, להנהלת שפרש הסוכנות)
מפ״ם. ומראשי שלום״, ״ברית

הירש, סלי ד״ר ,65 בגיל נפטר ■■
 ו״איחוד״ שלום״• ״ברית מראשי הוא אף

בגרמניה, הציונים מוותיקי היה לשעבר.
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