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 כי לכל, מעל מראה ״אייק״ של הספר
 אין שהיו. מה ומצביאים מלחמות אין שוב
 הבאים, לדורות המראה מנצח, מצביא כאן

 ובאסטרטג־ בטקטיקה להתגבר הצליח כיצד
הוכחה כאן אויביו. על שלו המעולות יה

אייזנהאור (אייק) דוויט
מזהירה תפיסה : לגנרל

 האמריקאי. והמדע הארגון כושר ליתרון
צבאית. גאוניות עם קשר ללא

אי אייזנהואר שהגנרל אומרת זאת אין
 מזהירה תפיסה בעל מארגן הוא גאון. נו

 כדי גאון להיות צריך והיה מטרותיו, של
 ויג־ של התכופות התנגדויותיו על להתגבר

 ולעתים מונטגומרי הגנרל צ׳רצ׳יל, סטון
רוזוולט. — ארה״ב נשיא אף

סגן א אלי!? מ בי צ מ מל בפרוץ :ל
 ליט־ אייזנהואר דוויט היה הוו, העולם חמת
 הראשי עוזרו ארה״ב, בצבא קולונל ננט
הפי הצבא בהקמת מק־ארתור, דוגלם של

 — חדשים ושלושה שנתיים כעבור ליפיני.
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 ״אייק״ למלחמה. נכנסה וארד,״ב הרבור,
 הבין דיביזיה, מדריך הפך לארצו, הוחזר

 שני רק קובעים הצבאי המאמץ בשעת כי
 לבזבוז התנגד נשק, וכלי אנשים :יסודות

 את ביקש וצחצוח. לרקיקה הצבא של מרצו
 תוך זה, אתר בזה מתמנה, ״אייק״ ייעולו.
 גנרל, בריגדיר קולונל, — מעטים חדשים

 ב־ המבצעים מחלקת ראש — גנרל מיור
בוושינגטון. מטכ״ל
 מרשל הגנרל הרמטכ״ל, מפי למד הוא

הה ורחב בעבודתו הגאוני הפרסומת, שונא
 (גרמניה־ ״הציר״ השמדת חשיבות את בנה,

 את מפתח יפן, של השמדתה לפני איטליה)
ל הברית בנות של האחיד הפיקוד רעיון

אירופה. מבצר על התקפה
 מפקד — מצביא הופך הוא 1942 ביוני

 תוך האחראי, אירופה, בזירת ארה״ב כחות
 אמריקאים, חיילים מיליון לשני שנתיים

בבריטניה. המתרכזים
דרו אירופה מבצר על הסופית להתקפה

 התעשייתי תפוקתה של עצומה הגברה שה
לא נדחית לאירופה הפלישה ארה״ב, של
 אוכלוסי את לייאש לא כדי ! 1944 ביב

 שהיא, כל בפעולה לפתוח יש הברית בנות
 אפריקה. צפון — ״לפיד״ מבצע .1942ב־ עוד

 אל מחיל הוליך ״אייק״ מצליח. ״לפיד״
 מבצע — ואחר איטליה סיציליה, חיל.

 — לונרמנדיה הפלישה — עליון״ ״שליט
הסופי. כיבושה גרמניה, לתוך ההסתערות

הת בשל רק לא נודע ,61ה־ בן אייק,
 לנולגיו, ידיד אותו שהפכה הפשוטה, נהגותו

התנג בשל גם נודע הוא ועוזריו. משרתיו
 נגע כשהדבר המלחמה״, ל״נימוסי דותו

 מל- נמנע הוא גרמניים לפושעי־מלחמה
שנכנעו. הגרמניים הגנרלים ידי חוץ

 כל־ כל הפעלת :הצבא את תפיסתו
 זו מבחינה אדם. חיי לחסוך כדי הנשק
 בשינוי עולמו - השקפת את לסכם אפשר

 להקריב בררה לך יש ״אם :הסיני הפתגם
 — הנשק את והקרבת כלי־נשק או אנשים

 את הקרבת אם חדש• נשק לקבל תוכל
 וגם האנשים גם יאבדו — האנשים

הנשק.

ד ■רושדיס בין א ב ע ל ב ש
הד החזית אנשי של הרבה להפתעתם ■י•
הד שר את כן־גדריון דוד ביקר תית
בי מימון, ליב יהודה הרב תות,
שי אחר תל־אביב. ב״אסותא״, חולים קור
 הכנת — לעבודתו ג׳. ב. חזר רעים חת

 במיוחד, יוקיע, בו מפא״י, בחירות מצע
הדתיים. — מימון הרב אנשי את
 של מבורותם ג׳. ב. הופתע למחרת ■י

 פנו הם בארה״ב. המזרחי הפועל אנשי
 לשם הערכה, מכתב לשגר בבקשה אליו

 למשה הפנים, קבלת במסיבת הקראה
 העומד ג׳., ב. שנוא הפנים, שר שפירא,

בארה״ב. אלה, בימים לבקר,
 ששהה מרידוד, יעקב חרות, ח״ב י■

בא אלכילאני, עלי רשיד מרד בימי
 אצ״ל, מפקד עם יחד בעיראק, ,1941 ביב

 על הכנסת בדיון הזכיר רזיאל, דוד
 ראש סעיד, לנורי עיראק יהודי רדיפות
סי פעם. נרדף הוא אף כי עיראק, ממשלת

וח מקלט תחנונים, תוך בקש, כיצד פר
בחבניה. פ. א. הר. במחנה ברטיים סות
 מי קוק, הלל נפגש שעה באותה ■י

ה עם מסיעתו, ופרש חירות ח״כ שהיה
 בלתי אורח פרוסקואר, יוסף! שופט
 ההזדמנות את ניצל מארד,״ב, מכובד ציוני

סוסים. :החביב נושאו על עמו ושוחח
 שהתפטר מפא״י ח״כ חושי, אבא 0■
עי לראשות זמנו כל את להקדיש מנת על

 : זאת בכל במקצת, פנוי, היה חיפה, ריית
 ברדיו לשידור קולו את הקליט השבוע
הלאומי. השוויצי

 זלמן מפלגתו, ומזכיר לסיעה חברו י■
 השתתפותם מידת את ניתח ארן, (זיאמר.)

 ״עוד מליאת■הכנסת: בישיבות הח״כים של
 אל ידבר ״שח״כ קבע — כך״ לידי נגיע

 המיקרופון״. של באמצעותו — עצמו
 לוכיץ, רות מק״י, חברת כאשר ■י■

בני־ ,בברלין השלום במועצת שהשתתפה

וייס (״ויקי״) ויקטור
כובע : מקצועית לשליחות

חת הישראלי, השלום ועד להוראות גוד
העולמית השלום מועצת חבר בשם מה

טובי. תופיק
 וי■ אסתר אחרת, מק״י נציגת *

 תל־אביב, עיריית מועצת חברת לנסקה,
להמ רצתה ברומניה לאחרונה ששהתה

מיו בשיטות נקטה באירופה במסעותיה שיך
 בבד ישראל לצירות לפנות במקום : חדות
למש פנתה ויזה, בהשגת לה שתסייע קרט

להמ פאוקר, אנה של הרומני, החוץ רד
ויזה. לאישור לצתה

טע בכנסת הביניים מקריאות באחת ■י
 מיקונים, שמואל בגד מפא״י חברי נו

 יתנו ״האם :מק״י של הכללי מזכירה
כב מיקוניס ענה ?״ למוסקבה להכנס לך

״עלי סמוך עלי, ״סמוך :עצמי טחון ! 
 ״לך :מפא״י ח״כ גורן, שרגא הרגיעו

בוקרסט״. עד רק ויזה יש
התח שר של למעונו הפריצה אחר ■

 פורצי נטפלו בנתניה יוסף, דב בורה,
 החינוך שר לשעבר, התחבורה לשר הדירות
 תל- שוטר אך רמז. דוד — הנוכחי
 הפורץ של חדירתו את מנע עירני אביבי

 בעד להיכנס ועמד שמשה לנפץ שהספיק
החלון.

התי הח״כ גלוסקא, שזכריה אחר י■
 הקסמים״, ״מרבד עולי ואפוטרופוס מני

הי אהרן. עבאם מדמון עם התנשק
וטבחות מכה דרך מתימן שעלה הודי

הע למחלקת החאג׳ יצא הערבי, בלגיון
 עולה. תעודת לקבל הסוכנות, של לייה
 הממשלה. ראש למשרד ובכנס טעה הוא

ה בו כשפגש, ש ת מ ר הע החוץ, שר ש
הו למכוניתו, לקחו טעותו, על אותו מיד

העלייה. למחלקת בילו
 ציר בלונדון, שרת משה של נציגו יי■

הצ אילת, אליהו בבריטניה, ישראל
 קורת תחת :מתימטי שיא להשיג ליח
למשל הפרידה מסיבת כאורחי שהו, גגו
ליש היוצאת הבריטית, הפרלמנטרית חת

 סדר לפי בריטיים, חוץ שרי שלושה ראל,
 ארנסט עידן. אנתוני :כרונולוגי

מוריסון. הרכרט בווין,
 הועברו הבירה ,שבקבוק אחר רק ■י

המובי המשא למכונית הפרטית ממכוניתו
 לסדום הכביש סוללי למחנה המזון את לה

 * איש־בסית, (״חצקל״) יחזקאל הסכים
להיכ שבע, ובאר בתל־אביב ״כסית״ בעל

 ״קודם ולהתגלח. הנגב בבירת למספרה נס
 ״שהבירה זקנו, זיפי ליטוף תוך אמר, כל״

שם״. לחברה תגיע

ע ביו ת מד מנו או ד
 שהיה מי וואלאס, שהגרי אחר ■י
 רוז־ של כהונתו בימי ארה״ב נשיא סגן

 קוריאה, מלחמת פרוץ עם בו, חזר וולט,
לעי התמסר למוסקבה, הגלוייה מאהדתו

להכ עמד השבוע חקלאות• : החביב סוקו
 :אפרוחים בגידול האחרון הישגו על ריז

יק כפולה, במהירות שגידל סוג טיפוח
קיים.. סוג מבל להטיל דים
 ,76 בגיל מת, ממושכת מחלה אחר י■

 הפלוגה איש קוויפי, גונזאלי הגגרל
המל במסע במיוחד שהתפרסם הספרדית,

 הרפוב־ הכוחות נגד שלו הפסיכולוגית חמה
 היה ליליים תעמולה בשידורי ליקאיים.

 חזירים.... הם הפשוטים ״האנשים :מכריז
הר לארץ מחדש, ספרד, את להפוך יש

(אצילים). הקאבא־אלריס למחיית אויה
 לעיתונאים, הודיע כוגרט האמפריי ■י

 לצי־ היפהפיה, כאקאל, לרוץ כשאשתו,
 הסרטה למסע צאתו טרם החליט, כי דו,

 בהם בסרטים, חלק לקחת לחיול לאפריקה,
ביו ״השתתפתי :התכתשויות גיבור היא
 דברים כמה יצרתי סרטים. מארבעים תר

 סרטו תוכן את פירט אחר טובים״. שהם
מיס להיות הרוצה נערה אודות — החדש

 מה זמן מבלה שהיא אחר ״אך יונרית.
 אמיתית״. אשה הופכת היא אתי, בסירה

עצמית. רצון בשביעת סיים
 השיער שב אלבורי פארם כאשר ■

 נשא באו״ם, סוריה נציג ההליכות, ונעים
שנת בניו־יורק, ערבים באסיפת דברו את

 ערב, פליטי למען כספים לגייס כנסה
 פג ההפסקה בשעת אך מה. במידת הצליח
הכסף. את סחב ידיים זריז גנב : הקסם

היש הסרטים מפיק לוריא, גורמן ■י
 להסיק החליט אפריקה, דרום יליד ראלי,
 — הגליל יפי את יראה בו צבעוני, סרט

 הקריקטורות בצייר בחר הוא בגליל. זזופשה
הלונדו הפאנש איש לנגדון, דוד נודע,

בהגיעו ,37 למדון, אמר הסרט• לכוכב ני,

בסית איש (״חצקל״) יחזקאל
ליטוף :זקנו לזיפי

 אך לשחק. למדתי לא ״מעולם :לישראל
מעולם״. למדתי לא — לצייר ■גם

הר ,,הרשנו שמו הוא נסית •)איש
 לשננבר — יחזקאל של בפספורט, שום

ויינשטאוב.

 ויק* אחר, לונדוני קריקטורות צייר י■
ל ם, (״וויקי״) טו ומק ממושקף גוץ, ווי
 :מקצועית בשליחות בארץ, ביקר ריח,

התפו גדל נרוניקל הניוס עיתונו, כנציג
 אחר ליום. קריקטורה מספק הוא לו צה,

 ״כאיש — רצינית ביניים הערת העיר
 כפא־ ד״גדירוני הלייבור של השמאל אגף

 אולם ותבוסתן. פייסן קומוניסט, ציפיסס,
 מלחמה תהיה אם :אחד דבר רק יודע אני

 לדרך חזר — מלהתקיים״ אמליה תחדל
עבו מרוב כי הסביר מקובלת, התלוצצות

 מלבד דבר, לשום להתפנות יכול אינו דה
 — בלונדון ;כובעו חבישת צורת החלפת

בירו ז נטוי — בפאריס ; הראש על ישר
בכיס. — וברומא הפדחת על — שלים

 של ימינו יד פיידה, משה כאשר יי■
 לציור, הפנויות עתותיו את המקדיש טיטו,
 היוגום המשלחת בראש ללונדון, הגיע

 צ׳ר־י וינסטון עם להיפגש מיהר לאבית,
ל. י  ציורי .על דעות החלפת :המטרה צ׳

החובבים. שני
תערו נפתחה הולנד של באמסטרדאם ■י■
 אירופאיים. וצפון מרכז נוף ציורי כת
 משכו הציורים, 45 במיוחד שיצסיינו בלי
הנ :האמן היתד, הסיבה רב. צופים קהל

 בת הולנד מלכת וילחלמינה, סיבה
בדימוס. שיצאה השבעים,

טו|1 בין שינ\ ה ו ב ח ס מו ד
 הבוחרים מכלל 260/ס רק כי הידיעה ■■

 את ממלא הוא בה מהצורה, רצון שבעיים
 מרומאן, להארי הפריעה לא תפקידו,

 בפלורידה בחופשתו להמשיך ארה״ב, נשיא
השי אנשי מלווה כשהוא השמש. שטופת

 רב ספורט חולצת ולבוש החשאי, רות
 במשך בחולות, בוקר, טיולי ערך גוונית

מוו הופך פניו עור כשצבע ליום, שעתיים
לעניי במזכירו התעלל אחר לחום. רוד

 מים של קיתון עליו שסך עיתונות, ני
 שכח הקצרה, לשחייה לים, נכנס קרים,
למוס נאלץ שלו, המעורר היד שעון להסיר

לתיקון. רו
קש את ראה אנגלי כפתורים כשיצרן י■

 הבריטי, הממשלה ראש של העפרון קושי
 נתלהב עצבנותו, בשעות אטלי, קלמנט
 מיליון רבע לפחות לייצר ציווה מיופים,
הקשקו דוגמות נושאי כפתורים תריסרי

עו לקראת והצבעים, הגדלים בבל שים,
 החובב, הצייר חלה בינתיים האביב. נת

 להיכנס שבקיבתו, האולקוס בגלל נצטווה
חולים. לבית

 היטלר שאדולף אחר שנים שש ■יי
 ספרו וכה בברלין, לדעת עצמו את איבד

 שיימכר תורתו,. את ביסס בו קאמף, 1םיי
ה כשהופיע, המערבית. בגרמניה מחדש

 אחר חדשים, שלושה לפני לראשונה, כפר
 בהאמבורג, ספרים בחנות שהוטל, האיסור

הכי שלטונות מחו לא גרמני, הצפון הנמל
 הספרים חנויות ברוב הוצג מאז בוש•

ענקית. תפוצה :התוצאה גרמניה. במערב
 אוסוולד היטלר, של לדעה חברו ■

 מנהיג שהפך בריטי אצילים בן מוסליי,
האנטי התנועה וראש בבריטניה הפשיסטים

הח במולדתו, מהצלחה נואש שם, שמית
 השכנה. לאירלנד ולעבור לנוטשה ליט
 אנדריי :הרבה השתנה לא ברוסיה ■י

 ;חלה הסובייטי החוץ שר וישיגסקי,
 יוסף של פסל תיאורי מלאה העיתונות
המוצ אחד מטר, שישה בגובה סטלין,

 שבגרמניה לייפציג, ביריד הבולטים רים
המזרחית.

 יוסף של הטיולים שאניית אחר ■
 היו- בנמל חבלנים על־ידי הוטבעה טיטו

 ונשא השפעת ממחלת קם פולה, גוסלאבי
 בסיום המחתרת. ותיקי בכנס ברכה נאום
 יוגוס- מנהיגי ״אנו, :מוסקבה לעבר עקץ

 שם אך לחלות. רשאים איננו לאביה,
 הרי מתעטש, סטלין כאשר (במוסקבה)

 המרקסיזם־לני־ למדע עצומה תרומה זאת
ניזם״.

 פרדריק של 52ה־ הולדתו ליום ויי
 המלבה אשתו, לו נתנה דנייה, מלך

ארו שולחן :חדישה מתנה אינגריד,
חש שיונע סועדים עשר לשנים בוקר חת

 תנועה, או לעמידה האורחים, על־ידי מלית,
בכפתור. בלחיצה

 פורים למסיבת הוזמנו חיפה עתונאי יי■
שנק מזרחית, במסעדה סעודה — מקורית

ונער ,,פארם חומוס העתונאים בפי ראה
 עיריית הנהלת חבר ארדשטיין ע״י כה

 של הראשון וסופרו העיר מראשוני חיפה,
בחיפה. דבר
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