
ספרים
מקור

ש שלי ת ה פ ר ש מ □ ב תי מ ה
כר (יוסף נידחים אחים אל מסע

 142 — העולמי היהודי ׳הקונגרס — מל
 כרמל• יוסף סגן־אלוף על־ידי נערך עמודים)
 מזרח ארצות ברוב עבר הוא .1956 בחורף
רשמים. ואסף ציונות נאם כספים, גייס אסיה,

 כרמל גילה למשל, פרס, בירת בטהראן,
 בלא משובץ, כיסא על היושב פרסי גנרל

 מיליון עשרים מאשר יותר, ולא פחות
 נתברר סיאם, בירת בבנקוק, טובות. אבנים

 מקומי יהודי רופא־עיניים יעקבסון, ד״ר כי
 במקום, ישראל של הכבוד כקונסול המשמש

גרמניה. של בקונסוליה ששימש בבית שוכן
 שמונים על מבנקוק, לביג׳י. ספרים

 בורמה בירת לראנגון, כרמל עבר יהודיה,
 למקצוע, חברו עם התראה שם יהודים). 200(

 ליוסי בניגוד שהוא, בורמה נשיא שליש
 שלוש בעל האחת, צה״ל חליפת בעל כרמל

ה הרגילה, לעבודה (״אחת מדים מערכות
 ליתר לטקסים״). והשלישית לייצוג שנייה
 סרט הימנית זרועו על עונד הוא בטחון
המלים זהב באותיות רקומות עליו אדום,

 מלמדת, רי״ש חברון. היא קריית־ארבע, עד
 מהם 350 מכהנים השנה כי רבנים, תחת

 רוברטו, רוסליני הפריט ישראל. במדינת
 לא כבר איטלקי, סרטים במאי ,1906 נולד

האינפור את מספק הוא מעודכן. כל־כך
 — בינתיים להתישן הספיקה שכבר מציה

ברגמן״. אינגריד של ״בעלה
 רק לא היא שי״ן צדיקים. שד סעודה

 שירי ״משקל — המאירי) עם (חורז שאאירי
 שורות ארבע בעל בית כל הגרודת, בספרות

ה שור־הבר, גם אלא ביניהן״ המתחרזות
 לבוא לעתיד צדיקים של לסעודתם מובטח
 שירות של התיבות (ראשי שק״ם ואפילו

 בתי־ בעל גם שהוא ומזנונים) קאנטינות
וחיפה. טבריה נהריה, בנתניה, מרגוע

למ אפשר פחות לא מעניינת אינפורמציה
 פרי האלפבי״ת. של האחרונה באות צוא

 ר0סס/ עד מכיל השונים, זניו אלף על התמר,
 בעלת מחלקה מקיים הישראלי והדואר סוכר
 וגנזים) דואר (תביעות תד״ג המשונה השם

וב ברורים בלתי מענים בפיענוח המטפלת
 נשלחו שאליהם לאלה דואר דברי מסירת

נכון. בלתי כשהמען
אנציקלו ככל מיליונים. של לשונם

לזאת גם הרי עורכיה את המכבדת פדיה

בתפקיד** כרמל שליש
זהב אותיות עם אדום סרט למקצוע, החבר אצל

הרקע. על ביותר הבולטות הנשיא״, ״שליש
 הונג־קונג יהודים), 500( סינגאפור דרך

 הגיע יהודים) 300( וטוקיו יהודים) 200(
יהו 150( מאנילה הפיליפינים, לבירת השליש

 ספרים מספר השאר, בין רכש, שם דים).
 ״מוכר — (וכמובן לבן־גוריון בודהיסטים

 כי וציין הרשימה את לראות התפלא הספרים
 בתורת היטב בקי שמחברה בעליל נראה

הבודהא.״)
 כרמל ביקר בבומביי למתים. גזעים

 לדעת ולמד המקומית המתים במשרפת גם
דרו ק״ג) 70( ממוצע מת גופת לשריפת כי

 רופיות 18 שמחירם גזעי־עצים, שני שים
 לעומת שמן, אדם גופת לשריפת ל״י). (כשש
גזעים. ארבעה דרושים כבר זאת,

 מדוע לגלות אפילו הספיק כרמל סגן־אלוף
 יותר ״זול — ידיות בהודו למטאטאים אין

למטאטא.״ ידית להתקין מאשר הודי להעסיק

ש מ ת ח תיו או ת ה נו רו ח א ה
 הוצאת — פינס (דן לעם אנציקלופדיה

 החודש, הושלמה ׳עמודים) 2814 — עמיחי
 לחינם לא והאחרון. השלישי כרכה צאת עם

 אלף 48 באיסוף פינס דן דבר איש טרח
 אפילו שלו. העממית לאנציקלופדיה הערכים

 אותיות חמש את המכיל בלבד, הסופי הכרך
 לרב־גוניות דוגמה הוא האחרונות, האלפבי״ת

האנציקלופדיה.
 כי לגלות אפשר למשל, פ״א, האות תחת

 שוקל ההריון) גמר לפני הנולד (ילד פג
 הוא פטיש וכי גרם; 600 עד 100 בממוצע

האוזן. מעצמות אחת של שמה גם
 כי מזכיר צד״י אינגריד. של כעלה

 מטר) 777 (גובה: בירושלים הר הוא ציון
 כדאי מזה חוץ כנפיים. זוגות 21 לצרצר וכי

 אלא היה לא הראשון הצנזור כי לדעת כבר
 שהיה הספירה, לפני 444 בשנת רומאי פקיד

מסים. לצרכי הרומאים רכוש להערכת אחראי
ב הגדולה (העיר מקאהיר הולכת קו״ף

תושבים) אלף 600ד מיליון שני אפריקה,

 חזן כרמל, אברהם סגן של לא־קרוב *
התחבורה. שר כרמל, ומשה לצה״ל ראשי
 ועורך בן־צבי יצחק המדינה נשיא לידו **

איתן. דוב הזה, העולם של המשנה

ה מרשימת בסופה, רב־עניין טבלות אוסף
ה משקלות לטבלת עד בישראל יישובים
 שאם ללמוד אפשר אלה מטבלות רוקחים.

 הרי רוסית דוברים איש מיליון 200 כי
אנגלית מיליון 265 דוברים זאת, בכל עדיין,

 הגוש ליתרון הרבה משנה לא שבעצם מה —
 על סינית, כי נזכור אם זה, בשטח המזרחי

 וקאנטו־ (מאנדארינית העיקריים להגיה שני
איש. מיליון 475 על־ידי לפחות מדוברת נית)

 שכמה כפי איננה מיליון) 5( אידיש אגב,
ב בעולם הרביעית השפה חושבים, אנשים

 של לשמחתם שמור, זה מקום תפוצתה.
 150( הספרדית לשפה בכך, השמחים אלה

דוברים). מיליון

תרגום
ל הגורן א

 הוצאוז■ — מיצ׳נר א. (ג׳״מס רה סיוג
 עם סרט רק לא הוא עמודים) 223 — ששת

 ומלל. רב־מכר ספר גם אלא ברנדו, מארלון
 לויד רב־סרן מצטיין, אמריקאי בטייס עיקרו

 בקוריאה מיגים שבעה שהפיל ,28 גרובר,
אמ נערה לזרועות ליפול המיועד וסופו

חיננית. ריקאית
 הדבר ברור הרי אותו, מקרקעים וכאשר

ש לעתידו. דאגה מתוך יותר נעשה זה כי
 גנרל בן הוא גרובר לויד הכל אחרי הרי
 בתו את לשאת העומד כוכבים, ארבעה של
 לדבר שלא כוכבים, שלושה בעל גנרל של
 בוודאי יקבל הוא אותו הראשון הכוכב על

וחמש. לשלושים הגיעו לפני
 חמש ארצות־הברית (בצבא זה כוכבים בים
 אחד כוכב בעל מגנרל גנרלים־אלופים, דרגות

 ש־ פלא אין כוכבים) חמישה של גנרל עד
 בייעדו (זמנית) בוגד אנושי, הופך גריבר

כ ומתאהב קצין וחתן קצין בן קצין של
משגעת. יפאנית תיאטרון שחקנית

 (בניגוד לגדובר אין דבר, של בסופו אך,
 עם להתראות!) (ביפאנית: סיונרה לסרט)

 בן הפגשת התאבדויות, סדרת אחר היפאנית•
תעלות ולגדות היכלים בצל שכיבות אב, עם
 ונוטש סגן־אלוף הצעיר הרב־סרן הופך —
 שביקשה הלבנה עבור הצהובה בת־זוגו את

 ולא גבר להיות ומתמיד מאז כבר ממנו
הגורן. אל כבר אותה ולסחוב עכבר,

§ י ל י י י 3׳ ־*------*
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