
הערות־₪ל״נן

ל<לי1 ליל* בעדימו
 מדי יזכה זה בעמוד המשתתפים הקוראים אחד משתתפים. מוזמנים

, רינה ■הקוראה היא השבוע הווכה ל״י. 10 של בפרס שבוע חיפה. הולצמן

מאורגנת עבודה
 שיצא בהסתדרות, המקצועי האיגוד של המרכזיים האנשים אחד על מספרים
 יצא הוא וישיבת־אחר־הצהריים, ישיבת־הבוקר אחרי בקיצור, בניו־יורק. לשליחות

 מקום ״זה השוער: את שואל הראשון, לקברט מגיע הוא בברודויי. לבלות
בחיפושיו. המשיך והעסקן ״לא,״ השיב: השוער מאורגן?״

 מאורגנת?״ עבודה ״כאן ושאל: ,22 מספר לקברם הגיע מועדוני־לילה. 21 עבר כך
 ליד התיישב פנימה, נכנם האידיאלים בעל העסקן ״כן.״ היתה: התשובה
 ״אין התרעם, זה?״ ״מה .70 בת זקנה מארחת לידו התיישבה מיד שולחן.

צעירות?״ יותר פה
 ״אנחנו התותבות. שיניה את לפיה שהחזירה אחרי הזקנה, השיבה אדוני,״ ״לא,
״1זתק1 לפי כאן עובדות

״ הערבית ״הרפובליקה הקמת אחרי ת ד ח ו א מ  ד ו ח י א ה ״ ו מזה, ה
. מזה הערבי״ . .

 גושים: לשלושה הערכי העולם לחלוקת לצפות יש . . .
, הערכית ״המדינה " ת ד ח ו א מ  הערכית המדינה ה
ר ת ו י " ה ת ד ח ו א כי הערכית ו״המדינה מ  ה

. " ת ד ח ו א מ
★ ★ ★

 מדינות שתי בין שפרץ הסיכסוך אחרי המצרית־סודאנית, לידידות קרה מה
י סביב אלה ד א ו . ו . . ה פ ל ח

ה . . . פ ל . עם ח ח ו הר
★ ★ ★

ר המאפשרת שיטה, לגלות הצליחו הרוסים המדענים ב ד  אדם אל ל
. . . מותו אחרי שעות חמש מת,

• <■
. . . לא שהוא היא הצרה . ה נ ו ע

 שאלות
ותשובות ־

 כוי ללמוד, צריך שהוא שחושב נוי
 נזקצוע בכל שאלות על לענות שידע

 שדרוש מה כל בתכלית■ טועה שהוא,
 והתשובות ישר, שכל של מנה זו לו

נכונות. כולן יוכיחו. הבאות
 של ההיסטוריות התוצאות היו מה

השני? הציוני הקונגרס
^ חיוביות. די

הרצל? נולד •מתי
^ הציונות. לפני

המשפחתי? מצבו היה דמה
בן י- .--.;:ד •_ מאוד. מסו

 השניה? העולם מלחמת פרצה מה בגלל
שוניס. סיכסוכים .בגלל

.ג •

בארץ־ישראל? לב־ארי ריצ׳ארד עשה מה
באנגליה. שעשה מת בערן

• .

 העתיקה? קיסריה נמל שוכן היכן
# הים. חוף טל

פאריס? נמצאת היכן
* לארץ. בחוץ

ה כדור סביב מסתובב הספוטניק אם
 סיביבים כמה דקות, 90ל־ אחת ארץ
שלם? שבוע במשך עושה ■הוא

_ מאד. הרבה

השני? הבית קם מתי
שון הבית ■אחרי הרא

הברונזה? תקופת היתד. ■מתי
חיפה הולצמן, רינה קדם. בימי

ק איד י ס פ ה ה ל ת י ת ש י ל א ו ס ק ל ס נ י ת א מ מ ע ש מ

 כתב הרמב״ם לדעתי מקיגסיי. מתפעל כך כל לא דווקא ״אני א'׳: אינטלקטואל
 במרוצת החברתיות לתמורות קולעים יותר והרבה עמוקים, יותר הרבה דברים

 נבוכים. מורה את למשל קחו שלנו. העשרים המאה של לאלה אפילו הדורות,
"מסכימה כולה הביקורת . . .

 לוקח הייתי לא כי אם זה. ברעיון משהו שיש חושב ״אני ב׳: אינטלקטואל
 הרבה חשובה הרמב״ם של תרומתו לדעתי, נבוכים. מורה את דודקא כדוגמא

"בשטח יותר . . .
הרמב״ם...״ של דף בכל לגמרי. אחר דבר מסמל ״הרמב״ם ג׳: אינטלקטואל

 בנחלת מצאתי אתמול, רק נהדר. רמב״ם. כן, ״אה, מתוקה): (בתמימות את
.כל־כך שמלות חנות רמב״ם פינת בנימין . יי .

★ ז*ו ★

 אינדוסטריאלית־ התפתחות לקראת צועדים שאנחנו ספק שום ״אין א׳: אינטלקטואל
הנוזלי.״ המימן ייצור שיטות שיכלול אחרי חשובה, מדעית

 העקרון פשוט. די דבר בעצם היא ההידרוגנית האנרגיה ״רתימת ב׳: אינטלקטואל
.נוזלים מים שכל הוא . ״ .

 שבועיים כבר נוזלים אצלנו המים לי. מזכיר ״זה אינטליגנטית): (בנימה את
דבר.״ שום עושה ולא הברז את לתקן מבטיח הזמן כל ושמוליק

★ ז*ר ★

 אדם עם קליע ישגרו שהרוסים הסיכויים על דעתכם ״מה א׳: אינטלקטואל
השנה?״ עוד לירח חי

 סבילות של מבחינה אבל באליסטית, מבחינה אפשרי זה ״אולי ב׳: אינטלקטואל
מאד.״ רחוק הדבר פיסית,

 תוך ראינו הנה מדעית. מבחינה בלתי־אפשרי דבר שום ״אין ג׳: אינטלקטואל
 ספק לי אין יתכן. דבר שבל מתבטלים, פיסיקה חוקי הרבה כך כל אחד דור

״ כבר נמצא שהירח . . ה. ת ע
 הוא החורף, בעונת עכשיו, הירח? על יודעים אתם ״מה רומנטית): (בנימה את
 אם יש מה אז רומנטי. נורא הוא העננים, בין מציץ כשהוא נחמד. הכי דוזקא
.שמיכה לוקחים קר? קצת . יי .

★ זיו ★

 רצוני את לשבור יכולה ששטיפת־מוח מדעי, באופן ״הוכח א׳: אינטלקטואל
 כל על לחתום מוכן יהיה שהוא למצב אותו ולהביא ביותר, החזק האדם של

שהיא.״ הודאה
 האידיאולוגיות בין במלחמה ביותר הנבזי הנשק זהו ״כן, ב׳: אינטלקטואל

הטוטליטריות־שוביניסטיות.״
 שטיפת־ — דורנו של הטרגדיה כל את הכוללות מלים ״שתי ג׳: אינטלקטואל

.מוח . ״ .
 ואי־אפשר לגמרי, מתקלקל הוא איתו? שוטפים פתאום ״מה (נמרצות): את
הגון!״ שניצל ממנו לעשות או אותו, לטגן אפילו

ל מ ס

התת־גורל החלסות
 אתמול נשמע ההיסטוריה כנפי משק
 אחת נסתיימה עת ראש־הממשלה, במשרד

ה בתולדות ביותר החשובות הישיבות
 הישיבות, מאולם השרים כשיצאו מדינה.
 ההתרגשות סימני היטב בפניהם ניכרו

 הנוקב הדיון שעות במשך בהם שאחזה
הגורליות. בבעיות

 הממשלה, דובר הודיע עצורה בגאלדה
 ה־ ההחלטות על קלה, שעה כעבור

 בלי ושיטביעו שנתקבלו, חובקות־עולם
 בדור המדינה מעמד על חותמן את ספק

הן: ואלה הבאים. ובדורות זה
 להביע שלא החליטה ישראל ממשלת

ו מצריים איחוד על דעה פנים בשום
סוריה.

 תנקוט שלא בפיתש קבעה הממשלה
ה הפדרציה כלפי כלשהי בעמדה
ועיראק. ירדן של ערבית

 בענין פעולה מכל תימנע הממשלה
 את לאחד סעוד המלך של תוכניתו
ובחריין. קטר כוויית, עם ממלכתו
ו מצריים בין הסכסוך עם בקשר

 של קו על הממשלה החליטה סודאן,
אילמת. אי־הזדהות
 הגבות לתוך תיגרר לא הממשלה

 ברית־המועצות מזימות עם בקשר פזיזות
 שעה לפי תמסור לא זאת לעומת באזור.
 שהיא האמריקאים, מיבצעי על הודעה
בענין. אחריהם עוקבת

 את צורה בשום תעודד לא הממשלה
 צעד תעשה לא אך באלג׳יריה, המורדים

ה בפעולות כתמיכה להתפרש העשוי
ארץ. באותה צרפתים

 של הבאה בישיבה כי לצפות יש
מר פחות לא החלטות יתקבלו הממשלה

 האזור, בעיות שאר לגבי לכת חיקות
עומאן־מוסקאט. וסכסוך עדן בעית כגון

 החלטות כי מוסיף המדיני סופרנו
ו גוברת מידה משקפות אלה נועזות
 ממשלת בחוגי עצמי בטחון של הולכת
 למיבצע הודות רק כי לציין יש ישראל.

 כזאת רבה מידה לממשלה ניתנה סיני
אי־ד,פעולה. חופש של

8נודק לעולם מעות
(טננריב) לכלבים. אותו פרוק

תל־אביב אלוני, אורי

הב־הבאי. פרקי

 (למרחב) הסרח. במדבר מערות ציורי
חיפה שיקה, אורי

הפורה. הסרחון

מוחלט. בסירוס נתקלה כקשתו

פתח־תקווה כהן, אראלר,
(חרות)

מזה. יצא לא דבר שחד ; בקיצור

ו״מחפשי ״לפידות״ חברת מיזוג
(נליעריב) נפש״.

 ירושלים שינבוים, דויד
הנפט? ציפור פעם עוד

השיר משורת לפנים
אחד חרוז על תחרות

 מגונדרת בעלמה מעשה
 האדרת. יום כל שהחליפה

 :האיש לה אמר אז
מדגיש רק ״לבושך

 אם מדגיש? בעצם הוא מה
 עם (שיתחרז מושג לך יש

וש הראשונות השורות שתי
 אותו שלח משעשע) גם יהיה
אלי.

כ הקולעות התשוכות שתי
 שולחיהן את תזכינה יותר

אחד. כל ל״י חמש של כפרם


