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דגול ■הוד• עווע
 ה* לאחדות יומון גילה מפתיעה זריזות

 העצמאות יום חג בגליון למרחב. עבודה
 ראש מנאום ומדוקדק מסורס ניתוח פירסם

ה בישיבה כך־גוריון דויד הממשלה
 בעוד למרחב: גילה הכנסת. של חגיגית
 כ־ מונטיפיורי משח את כינה שביג׳י
 חוזה זכה לא מבריטניה,׳׳ דגול יהודי ״שוע

 למילת אפילו הרצל תיאודור הציונות
 כ״י* שהברון ובשעה אחת, חיובית תואר
 רגלי, היד, רוטשילד דה אדמונד מין

ה של מלאות שורות לארבע ביג׳י, לדעת
 של הראשון נשיאה הוזכר חיובית, ערכה
 כאלחר־ וויצמן חיים ד״ר ישראל מדינת

ב העיקרי הפגם את אולם הגדול. בנאום יד
 למרחב, כתבי ראו הממשלה ראש של נאומו

 בו הוזכר לא גלילי שישראל בעובדה
 של זכויותיהם את לתבוע סעם ,אין בלל:

 אביגור,״ ושאול גלילי כישראל אישים
ל גדול הערכה במאמר ויצא למרחב, קבע

 מלאה להערכה . . . זכויותיהם תביעת
 יצחל, המדינה נשיא זאת, לעומת זכה,

 ירושלים־ כרוף הסופר אשר בן־צכי,
 העצמאות יום לכבוד לו, הקדיש שפיצמן

 כוחה-של או לולימה, ספרו את העשירי,
 חדש ספר על נוספת הקדשה . . . אהבה

 האנתולוגיה על־גבי המדינה, לנשיא הוקדשה
 הארץ. דור בשם פועלים, ספרית של החדשה

 מצא, האנתולוגיה את הנשיא משפתח אולם
בהו הכלולים הצעיר השומר סופרי שכל
 שמו את חתם בו הדף, על פסחו צאה

שמו את חתמו מוסכזון, יגאל המחזאי
. אחר דף על תיהם .  הצירופים חכמי .
מ הראשונות האותיות שלוש את צירפו

 והסעד, הדתות שר של שמותיו שלושת
 סדרן את הפכו שפירא, משה חיים
 . . . .שמח* המילה מהן שמצטרפת ומצאו

 פועלי מועצת מטעם העצמאות, יום במסיבת
 אכידור שמואל העתונאי חיקה ירושלים,

 החוץ שרת של ,ונאומיו־ דיבורה צורה את
 סוערות למחיאות־כפיים זכה מאיר, גולדח

 . . . החוץ שרת בעצמו: מד,״קרבן״ ביותר
 לשעבר, לרמטכ״ל חיכתה נעימה הפתעה

 למסעדה משנכנס דייך,, משח הסטודנט
 הקופאית לשאלת בירושלים. יענה המזרחית

 להנחה זכה בחיוב, דיין השיב ״ססודנם?״
 עשרה של בשיעור לסטודנסים המקןבלת

 בארץ עליון נציב שהיה מי על . . . אחוזים
 סיפרו ווקוס, ארתור המראל ישראל,
ה בחדר בביקורו כי דגניה, חברי השבוע

 הופכים החברים את הגנראל ראה אוכל
 ה־ בידית. התה את ובוחשים מזלגותיהם את

 שבידו הכפית את הפך הרבה, חשב לא גנראל
בידית. הוא נם ובחש

★ ★ ★
ב״כסית• מכות

 העשור בחגיגות ביותר העליזים החוגגים
 חיפש כאשר עצמם. החגיגות מארגני היו

 הער הוועדה יושב־ראש וויסגאל, מאיר
 אלוף־ הוועדה מנהל את העשור, לעניני למית
 מיועד למיפגש בא שלא ניג, דויד משנה

 מאד עליזה בחברה אותו מצא שניהם, של
 דעתו את להפיס כדי שתוי• כשהוא בכסית,

ה ניב עליו הסתערו זזיסגאל, של ש מ  ו
הממ ראש ממשרד דח־שליט (״ממי״)

אותו והניסו כסא, על אותו הושיבו שלה׳
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 לחגיגות סיום בנאום טדיקולק, שלח
 שיכי- אתם שקט. ״שקט, העצמאות: ליל

שיכו אתם שיכור אני שיכור• אני ריס,
 חג — גדול חג הערב, שקט... רים•

 מוחלט. שקם מכם מבקש אני העשור.
 שקט. על לשמור יכולים שאתם תראו

 ישראל, בארץ ביותר הנהדרת הבחורה
 תגידו זראי. ריקה היא בה, מאוהב שאני

 בן־גוריון! יחי העשור! יחי אתי: יחד
״זראי ריקה יחי ! ! !

״אני :מטמור יורם חסופר •
 בעתון. זה את תדפיסו אל אבל מאוהב.

 מסי ולא מפי לד, יזדדע שזה רוצה אני
העתונות.*

שכא, שלמה ״דבר״ כתם •
 תל־ עירית תלתה מדוע לידיד בהסבירו

 ברור, ״זה ברחובות: קישוטי־חיות אביב
חי.״ ישראל עם — בתנ״ף כתוב
דונביץ/ כתן ״הארץ״ פתב •

העיריה פועלי קשרו בהם החבלים על
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