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 רב-טוראית גרשטיין, צכיה
ל הראשונה היתה בצה״ל,

 את החג, שבוע השבוע, בצע
 במערכת ההתיצכות פעולת

 בפרם־הזיהוי. לזכות מנת על
למט כוונה בישיר נביעתה

 המשותפת מאד, פשוטה רה
 אחרים: חיילים ולרכבות לה

הכי במהירות להגיע הצורך
החופשה ומן לחופשה, תה,

 בארץ. אי-שם למחנה חזרה
 כלל, כדרך היא, החופשה

 חבל יקר. רגע וכל - קצרה
 המעטות השעות את לבזבז

 תחת ככבישים, עמידה על
ב אין אם הלוהטת. השמש

 אכל ברירה, אין - רירה
 את לחלוטין פותר הישיר

ביו עממי במחיר הבעייה.
 להכביר• כדי בו שאין תר,

 מן הנוטל שירות מספק הואחייל!, של כיסו על אפילו
 מינימום את רק החופשה

ההכרחי. הזמן

 אנטון השני, המזדהה גם
 חייל השבוע היה אייזנכרג,

 לחופשתו. הוא גם שמיהר
 לאייזג- לו יש רגיש, באדם

 את להעדיך נוסך נימוק בדג
 קיים בו מקום ככל הישיר:

 זבות-קדי- לחיילים יש תור,
 נעים תמיד לא אולם - מה

אזר זאת. זכות לנצל כיותר

 תמייד מעיפי* קצרי-רוח חים
ה כמייליפו זועמים מבטים

 מופיעים ולעתיב ממהרים,
 רטטנית. הערת גם למבט

מת אייזנברג פטור בישיר,
 פשוטה: ומסיכה אלה, גובות
 תור,. שם קיים אין לעולם
 בנוחיות; נכנס כאזרח החייל

ל נוסע המצפה, לאוטובוס
8.4.54 תל-אכיב,אי-נעימויות״ כל מכלי דרכו

 ומחיפה לחיפה מתל־אביב הישיר גקו יוש מוי הנוסעים־. מאלפי אחד אתה,
 לזכות כן גם תוכל ומהירות נוחיות בוייקנשת, 1 אי מקיים אותו לתל־אביב׳

 במערכת עצמו ויזהה שיבוא שלמעלה בתמונות ון1 הראל לנוסע הזיהוי. בפרסי
 במזומן. ל״י 15 של פרס יוענק ,8 גליקס!ןן ח,?וב תל־אביב, הזה, העולם
במזומן. ל״י עשר׳ של ס בפר יזכה במזדהים תשני
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בעולם
בריטניה

ה השער. פ ר הי ת ביו
 בשווות־הנחיתה, נילחם החופים, על ״נילחם

ת נילחם וברחובות, בשדות נילחם  — בגבעו
 שזרק עגול־הפנים האיש ״1 ניכנע לא לעולם
 15 לפני הגורל, בפני אלה מרדניות מלים
ה הסופית. כניעתו את השבוע ביצע שגה,
 אלא לתעלה, מעבר הנאצי עוד היה לא אויב
 בתוספת חדשים, וארבעה שנה 80 ז הגיל

קשי־שמיעה.
 מגדולי אחד של צאצאו צ׳רצ׳יל, וינסטון

 של בנו מאלבורו), (הדוכס הדורות מצביאי
 צייר אמריקאי, עתון בעל של ונכדו לורד
 בנאי העמידה), גיל (מאז טייס סופר, נוף,

 שחקן המקצועי), האיגוד של ברטים (בעל
המ את תמיד שאהב אדם היה ונואם, פולו
(דוג אדירות היו הצלחותיו הגדולים. מדים

שבו- אחריותו על הבריטי הצי ריכוז : מה

בו ותלמיד באמריקה) בריטי מושל היה סבו
 אולר שמיות). בשפות מיוחדת (הצטיינות לט

 מצ׳ר־ ההיפך הוא אידן הדמיון. נפסק כאן
שהת מבריקות, ג׳יסטות השונא אדם : צ׳יל
 על אהובות כה שהיו לפגישות־הגדולים, נגד

 של הבדוקים הכלים את העדיף ורבו, מורו
וענינית. שקטה דיפלומטיה

 הספינה הגה ליד צ׳רצ׳יל וינסטון בלי
יו משעממים עתוני־הביקר יהיו הבריטית׳

 )58( אידן אנתוני הנהגת תחת אולם תר.
מקו על לשמור תשתדל שבריטניה מובטח

 ה־ של מקומו :המערבי במחנה היעוד מה
 ולצלי־ למתינות הקורא המחנות, בין זך1מת

לות־הדעת.

בלגיה
ח ר הדי ט ה פ ח פ ש מ ב
ההלי על הבריות הביטו היוולדו, מיום
קרוב־משפחה משונה, ייצור כעל קופטר

ללונדון מעל ״סבנה״ הליקופטר
סינתטי מלאך אז, עד

 הראשונה, מלחמת־העולם פרוץ לפני עיים
 גורל את הכריע שאילי הממשלה, רשות בלי

 : (דוגמות שגיאותיו גם היו וכך המלחמה)
ההתנג מלחמה, באותה בגאליפולי הנחיתה

הודו). לעצמאות דות
 החליף בחייו פעמיים וסיגאר. מוראל

 התנגד תמיד כמעט מפלגתו, את צ׳רצ׳יל
 לפחות נבחר. בשמה אשר המפלגה למנהיגי

 שלו הפוליטית הקאריירה כאילו נראה פעם
 יעדה ההיסטוריה אולם לקיצה. סופית הגיעה

 האו של ביותר הקשה בשעה אתר. גורל לו
 חכמתו, בגלל לא לשיא, הגיע הבריטית מה

 שלו, העילאי העצמי לבטחון הודות אלא
 אר ומצא כולו לעם חדש מוראל שהחדיר

ה המדינאי אז רעם הארוך. בסיגאר סמלו
 נמלא למען לבנו את נחזק כן ״על : זקן
תנו את ב ה חבר־העמים שאם כן וננהג חו

קו והאימפריה בריטי  שנים, אלף מעמד יחזי
את : יאמרו בני-אדם  היפה שעתם היתה ז
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ש ה האי פ הי
 מסתובב שנה עשרים לפני שהחל הגבר

 משך בג׳נבה חבר־הלאומים בנין במסדרונות
 ברק לא לכך גרם כללית. תשומת־לב מיד

 היטב. הלבושה היפה, קומתו אלא שכלו,
 !״ יפה כה לבוש מטומטם ראיתי לא ״מימי

 הגדול האיש מוסוליני, בניטו לעומתו רטן
הימים. אותם של

להו נאלץ מוסוליני שגם עד שנים עכרו
 אם מטומטם. אינו היפה אידן שאנתוני דות
 פרא ילד־ עליו (אמר בנאומיו הבריק לא

מח של דלות מסתיר ״הוא :בחיאן אנייראן
 בלטה הרי !״),ביטוי של דלות מאחורי שבה

 שעור־ בעל היחיד ״הגבר ושקדנותו. רצינותו
 שנחרב הדור מתוך שעלה אמיתית קומה

 הגדיר (הראשונה)״ מלחמת־העולם על־ידי
צ׳רצ׳יל. אותו

 בחיל־ כסרן שרת בה המלחמה, ואמנם,
 : אופיו על לא־יימחה חותם הטביעה הרגלים,

 הקדיש מאז לעדי־רעל. קרבן אחיו נפל בה
 מנע שלא דבר — לשלום כוחו מיטב את

 מדי־ על כמחאה הממשלה מן להתפטר בעדו
 צ׳מ־ המטריה) (בעל נוויל של ניות־הפיום

ברלין.
 שאת צ׳רצ׳יל, כמו שטיות. שפות

 אידן גם לעיל) (ראה השבוע תפס מקומו
(אבי־אבי־ ואצילה עתיקה למשפחה בן הוא

 גופו האדירים. המטוסים של בלתי־מוצלח
שרי זרועותיו ישתי החלושות כרעיו הצנום,

 או גיחוך עוררו רק לראשו מעל באויר חפו
חמלה.
 התבלט כאשר רק במקצת השתפר זה מצב

 סי- איגור ההליקופטרים.: בשמי חדש שם
 לארצות־הברית שהיגר רוסי מהנדס קורסקי,

 הלי־ המציא הקומוניסטית, ההפיכה לאחר
 ולהשאר להתרומם רק לא המסוגל קיפטר
וה אחורה, קדימה, לנוע גם אלא באויר,
צידה.

 התוספת מן התפעלו רבים לא זאת, בכל
ה חברת : המיעוט בין האוירית. למשפחה

פית שנים חמש תוך סבנה. הבלגית תעופה
בהלי ונסיעות הובלה שירות זו חברה חה

נוס למשוך אדירה תעמולה ניהלה קופטרים,
ה במרכזי שדות־נחיתה רשת הקימה עים,

צרפת. ובצפון הבלגי,־ת, ערים
 בירת בבריסל, הנחיתה שדה נחנך כאשר

 אבי־ההלי־ את החברה מנהלי הביאו בלגיה,
 שישמיע מנת על עצמו, סיקורסקי קופטרים,

יצירותיו. על שבת דברי
 אדם ״כל : סבנה ממנהלי אחד הסביר

 יוכל שפעם ייתכן משלו. לכנפיים שואף
 ממש מלאך, יהיה הוא אז חלומו. את להגשים

 להיות יכול הוא אז, עד ילדים. בציורי כמו
סינטתי״. מלאך

כדזר־הארץ
ע ב ר ת שנים א בו טו

 וולטר כושי לסופר־מדינאי האזכרה בעת
 בארצות־הברית, שעבר בשבוע שמת ווייט,

 האמריקאית הסטטיסטיקה מחלקת פירסמה
 האחרונות השנים בארבע :רבת־עניין הודעה

 משפטי כל ארצות־הברית בשטח נערכו לא
 נרצחו 1951 — 1893 בשנים אולם לינטש.

פרוע. המון על־ידי הכושי הגזע מבני 3017
ם אליז טו ר פי מדינ■ ס

הד הכיתות שעבר, בשבוע שמו, כאשר
 של ארמונו על מצור הויאטנאמיות תיות

 ביקש בסייגון, נגו־דין־דיאם ראש־הממשלה,
 במשא־ומתן. איתן להיכנס ראש־הממשלה

 בססירי־ המאמינה קאו־דאי, כת נציג השיב
 הרוח עם לשוחח לנו מוטב לא, : טואליזם

יו.תר." מאוחר שלך...
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