
 להימנע זכותן על ואחדות־העבודה מפ״ם של הסוער למאבקן לקרוא איך
.אייזנהואר? דוקטרינת בענייו מהצבעה . .

. . ת . מ ח ל . מ מנע
★ ★ ★

 מאחר הש.ב., של מעמדו בשינוי צורך אין כי הודיע לאחר-שבן־גוריון
.אישי באופן עליו אחראי שהוא . .

. .  ג. ב. ש. :זה מופד של ו מ ש כשינוי צורף לפחות יש .
★ ★ ★

ה ר ו ת מ י ל ג נ א  עוד נתפס והשבוע כמרגל, בתורכיה בשעתו נתפס ל
, ת מורד י ל ג נ א ס... השתמטות רשת כמארגן ל מגיו

. . י לשפה לאט לאט הופכת שהאנגלית כנראה . ט נ א ה  
ת י מ ש כמדינה. ר

★ ★ ★
בישראל... לבקר עומדת בארדו בריג׳יט הצרפתית הכוכבת

ס
. . י כעיקכות . ט ס י מ ל. ז א ו מ ד א מ ה כאה ה

ל״ס10ת--(1הער

 ה־ והחידושים ההמצאות ים כתוך
ל ראוי הדינאמיים חיינו את מציינים

״המוע של הגדול חידושה מיוחד שבח
 אשר שריפות,״ למניעת הלאומית צה

 על- לרעיונותיה נפשות לעשות החלה
 שירה מתוך חדיש עיבוד הדפסת ידי

ה ״אשרי מנש׳ חנה של המפורסם
 כיבוי פייטני משתפכים וכך גפרור.״

האש:

 להבות, שהצית הגפרור אשרי
 לבבות, בסתרי רק אבל
 ובשדות! בכרמים לא

שריפות! מנע — והיר היה

 מעם־ על נדפסו אלה שחרוזים אחרי
קור על עצום רושם ׳ועשו דואר פות

 ״המכון את לפתוח אני החלטתי איהם׳
ה את שישרת בע״מ״, שימושית לשירה

 שירים של עיבודם על״ידי והפרט כלל
 .תועלתיות למטרות מעשי ערך חסרי

הס מטיב אחדות דוגמאות ותכליתיות.
לש נא הזמנות בזה. מובאות חורה
 ת.ד. הבא״, ״העולם הכתובת לפי לוח
שמורות. הזכויות כל תל־אביב. ,136

★ ★ ★
 נחמות ציפורה שובך רב שלום

 חלוני. אל החום מארצות
 כלתה נפשי מה ערב כי קולך אל

 מעוני. בעוזבך בחורף,
 והזמר, השיר אל נפשי כל ובכלות

 צי, ואל ציץ, ואל צוויץ, אל
 ארך־נגן לתקליט רתוק הקשבתי

״הד־ארצי.״ בידי מיוצר
★ ★ ★

 האחרונה, דרכי ״הנה תאמר: נא אל
 העננה.״ פגי הסתירו היום אור את
 תמיד תמיד וגם סגריר ביום גם כי

״מירומית״. בדוד־שמש המים יתחממו

★ ★ ★
מאד, עד בזבזנים היינו כי אדמה, ראי,

 לדיסקונס בבאנק פרס״ ״חיסכון חשבון
פתחנו. לא

★ ★ ★

 שינה על נוזתר הזה הלילה גם
 וטינה היסום בלי אחד, פה ונלך,

 — יכון והאושר הצחוק בו למקו■
התיאטרון״! ל״מועדון מובן: זה לאן?

★ ★ ★

 המחוננים אחינו כל ידי תחזקנה
 שם. הם באשר ארצנו עפרות

 קונים הם מגרשים כולם כולם
לעם*. ״אדמה לתיווך במשרד רק

★ ★ ★
 מדים, ללא הננו, אלמונים חיילים

 וצלמוות. אימה מסביבנו
 — ב״מדים״ בגדים שתקנה מוטב אך
המוות. עד מעמד יחזיקו הם

★ ★ ★

 גיבורים. אנחנו
 לשיעבוד אחרון דור

 אנחנו. לגאולה וראשון
 החזקה, ידנז לבדה, ידנו

 כהלכה. שרירים קבלה שמשון״ ב״מכון
 — ועלינו הננו

במערה!
★ ★ ★

 הנגב, עד ממתולה
 המדבר, עד הים מן
 לנשק. — וטוב בחור בל
המשמר״. ״על קורא בחור כל

★ ★ ★

 אודמת שמים עין תשקוט. והארץ
 עשנים. גבולות על לאיטה תהבהב
 נושמת, אך לב קרועת תעמוד, ואומה
 שני, אין האוח־ הנס את לקבל

 שוקטים והשניים אתם? מי ותשאל:
 הכסף מגש אנחנו לה: יענו

 אחריות עם ״פרינצנטל״ על־ידי המיוצר
שנים. לחמש

חיפח לויצקי, חיים

אות עוד
מת הבאות לשאלות התשובות כל

 יש הראשונה בשאלה ״ק״. באות חילות
 כרי אחת אות עוד רק אליה להוסיף

 להוסיף יש בשניה התשובה. את לקבל
ש עד הלאה, וכן אותיות, שתי כבר

 בת מילה כבר מתקבלת 12ה־ בשאלה
אותיות. 13

 והיתה אחת, אות חוס!? )1(
 הוסף )2( עתיקה. נפח למידת

 גדל־ לעיף* והיתה אותיות 2
 לצורת והיתה 3 הוסף) )3(זפק.

 והיתה 4 חוסן* )4( התישבות.
 והיתה 5 הוסף )5( לממשלה.

 והיתה 6 הוסף )6( לרב-חוכל.
ל והיתה 7 הוסף )7( לאוסף.
לא והיתה 8 הוסף )8( מרחם.

 9 הוסף )9( שיתופית. גודה
 )10( מוסיקלית. ליצירה והיתה

 )11( לחוקה. והיתה 10 הוסף
 מיד לאקדמיה והיתה 11 הוסף
 )12( האמנויות. לאחת חדת
ה לאזרחות והיתה ־12 הוסף
עולם.

 ירושלים ווייס, שבח

★ ★ ★
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>0 (!) 3!א1• נק)

 מד לא שלי הדוקטרינה ״מה,
ד׳ בעיניכם חן צאת

קיסריה חודשים);' 5( טוטו נסים
★ ★ ★

ילדי השתתפו השבתות **אחת
בחפי חוקוק קיבוץ של בית־הספר

 עוזי הירדן. בתעלת ארכיאולוגית רה
 ולפתע החפירה בקיר בשקדנות נבר

 חרס מצאתי ״ילדים! בשמחה: הכריז
הברזנט!״ מתקופת

חוקוק קיבוץ
★ ★ ★

ס  הבגדים. בארון וחבט עמד בישי ו
 קלות. עליו וטפח ראובן אליו ניגש ד

 אבישי. כעס לי?״ מרביץ אתה ״מדוע
 ראובן. השיב בארון,״ מכה אתה ״כי
אבישי. שאל מתערב?״ אתה מה ״אז

חוקוק קיבוץ
★ ★ ★

י ת ס א *  סמנה ביקשה אח. נולד )4( *
במתנה. אותו לה שתתן הגננת /

 בעצמך לן ״תנפחי השיבה, ״בטח!״
תינוקו״ ותביאי הבטן את

תל־אביב אבי־אופיר,

צברעו
חמוד<ם

ועוקצמנז

א!

ד •** ד  המעוננים בשמיים הסתכל )2( ו
 מלוכלך!״ ״שמיים ואמר: 1/

כית־השיטה קיקוץ *
* ★ ★

ף ס  ב הגדלות חמ^יויז כי שמנב ;
 ומיהד יות1תךבון כלניות הן (גינה
 חדר־התרבות!״ על־יד הן ״בי להסביר:

בית־השיטה קיבוץ
★ * ★ :

ה סי*  אמה. נסז' ?נמל ביקרה )7( ד
 ,'בי* מקשר.;1כי,היק לה כשהסבירו <6

 שחכביזנסיסו כשם ממש שונות ארצות
 למה ״אז שאלה; ישובים, בין מקשרים

כביש!״ לעשות יכלו ים? עשו
בית־השיטד. קיבוץ

★ ★ ★
לו. והרביצה אחיה עם רבה עייה

 לא בוודאי ״רעייה, אמה: אמרה |
בבטנה?״ הרבצת
ב ״רק רעייה, אמרה בכוונה,״ ״לא
אבן״.

בית־השיטר, קיבוץ

גליל* לילי געריפת
\  > )

שבוע מדי יזכה זה בעמוד המשתתפים אחד משתתפים. מוזמנים
חיפה. לויצקי, חיים הוא השבוע הזוכה ישראליות. לירות 10 של; בפרס |

: י 5 ״ י

לברכה זכרונם מסים,
הוו*: טם־ההכנסה), בתיקי שטור הטלא ושמו ל. ב. הירושלמי והמרצח מסופר

 הוא מעדיף אם נשאל, 1םכ לאחר ההסברה. מינהל מטעם במעברה להרצאה פעם
 צרות אוהב שאינו כאדם ל״ ב. התשלום. עם מיד משכרו מס־ההכנסה את לו :־שינכו

 אליו לשגר החל הנגייה אנף צרותיו. החלו אז רק כד. יעשו אומנם גו קש קי ;
כי■ על מפורט דו״ח ולמסור: להופיע נדרש הוא וחמישי. שני בכל טכתבי־אהגה

 ואישורים' קבלות ערימות,של ולהביא הקבועה, לעבודתו שמחוץ האחרות, הרצאותיו .
 ותקיפותם, תכיפותם גברת כאשר אולם לסל, המכתבים את ל. ב. זרק תחילה

זו בלשוז מכתב וכתב התיישב הוא יסודי. באופז הבעייה את לפתור החליט
 שנפטר ז״ל, ל. לב. מכתבים לשלוח טופיפים אתם שעריי! מאד מתפלא אני נ., ■,*

 הנאלצת האומללה, למשפחתו בל־ישוער סבל גורמים אתם ובזאת שנים, שלוש לפני
 ולא סדר, יותר יהיה כשלכם שבמשרד הראוי מז באבידתה. יום יום להיזכר
 ״ ן שי• הלוי, ה6ם״ הכבוד, בכל נפטרים. של •שמם על מכתבים יישלחו
ירושלים בר־ניסן, יעקב המרצה את מטרידים אי! מאז

ס בע תן11ימו<11< >ירח1<

ת י ע ם ט ל י ? ת ל ק ד ו צ
 בוזיכוח. פעיל באופן השתתק

חיפה עין־דזר, דויד ולמרחב)
דקות. 0 בדיון הוקצבו לסיעתו

ל ישמח כי לנקרומה השיב ביג׳י
הזה) (העולם התארך.

 תל־אביב עצמון, משר,
הגובה• על סוף־סוף ולעמוד

(הארץ) לשיקזף־פעזלה. הסכם
צפת רבץ, נחמד,

ל״נביש.״ ״פניציה״ בין

 (ידיעות ביניהם. הדוק שקר קיימו
חולון סיטון, אליהו אחרונות)

רגלים אין לקשר

ת ■ ת ש ו ק ד  
ה י צ נ ג י ל ט נ י א




