
במדינה
 והצחיק לאשה, פולה את גרין דויד לו נשא
החברה. את

 על כשהוכרז הראשונה, העולם במלחמת
ל שנועד האמריקאי, העברי לגדוד גיוס

 התורכים, מידי ארץ־ישראל בכיבוש השתתף
 ניתקל אך הגיוס, לישכח אל חונא מיהר

כר, היו רגליו כפות הסיבה: בסירוב.
 נעליים עבורו נמצאו לא כי עד ארוכות,

הצבא. במחסני מתאימות
ל הארץ, לחלוקת התוכנית כשהועלתה

 האמריקאי הציוני המנהיג קבע שנים, אחר
לחלו להסכים יתכן ״לא וייז: סטיפן ד״ר
 הארץ של המצומצמים גבולותיה שכן קה,
חונא.״ של רגלו כף למידרך יספיקו לא

 ארצות- כנשיא אנשי־שם הכיר הוא בחייו
 על פעם והמליץ רוזבלט, פרנקלין הברית
 שנודע ויזנפריינד, מוני בשם צעיר שחקן

 במותו, מוני. פאול בשם יותר מאוחר
 ב־ בכנרת, הקברות בבית נקבר השבוע,
 ובר כצנלסון ברל גורדון, א.ד, קירבת

בורוכוב.

נועד
כד־דח

 חס״ד הנקרא מושג קיים הגדולות בערים
 כאשר נוצר, הוא דתית. סלונית חברה —

 כי המפד״ל, של הצעירים לראשי הסתבר
 מסתפק המאורגן הדתי הנוער אין שוב

 ולשעשעו להחזיקו יש אלא למיקרא, בחוגים
סלוני. ובבילוי במסיבות־ריקודים

 בתל־ חס״ד מרכזי שניים הגיעו השבוע
 לא מרחיקה־לכת: יותר עוד למסקנה אביב

 נוהר הדתי הנוער סלוניות. במסיבות די
 הקישו, זה,״ ״דבר ולדיסקוטקים. לבארים
 מכירות דתיות נערות שורותינו. את ״מקטין
מתקשרים דתיים וצעירים חילוניים, חברים

שידלובצי. הפולנית בעיירה טליתות ותעשיית
 אגודת במיסגרת אז פעל חונא הנער

 כחוג שהוסוותה מחתרתית, ציונית נוער
 מטרותיה ירגיזו פן מחשש התנ״ך, ללימוד

 אז ששלט החסידי הרוב את האמיתיות
 את מעורר חונא היה שחר עם בקהילה.

 ללמוד לבית־המדרש שיבואו גילו, בני
ציונית. במינות ולעסוק תנ״ך
 שעורר דרמאטי, חוג במיסגרת גם פעל אז

ה של חמתם את והבעיר בעיירה סערה
 בסוף שהושג ההסכם המקומיים. רבניים

 הדת: עסקני לבין הצעירים השחקנים בין
 בלי אבל כשרים, מחזות רק להציג מותר

נשי. לבוש וללא נשים השתתפות
 ציוני כבר כשהיה מכן, לאחר שנים כמה

מווארשה חונא הוזעק למהדרין, וסוציאליסט

חונא
השני בן־גוריון

 דיסקוטק לייסד החלטתם: חילוניות.״ לנערות
בתל־אביב. דתי

 אולמות בקירבת — מקום מצאו כבר הם
 פתרון ואפילו — תל־אביב בדרום החתונה
 שם היה להם שחסר מה המימון. לבעיות
— רב בי בר על חשבו הם למוסד. מתאים

 ה־ של דעתם על עלה רעיון אותו אבל
 יזמו והם תל־אביב, באוניברסיטת סטודנטים
זה. בשם משלהם דיסקוטק

 מישהו שמות. מבקשים החלו השניים
ל בר״מינן, הציע אחר בר־דעת. להם הציע
 עלתה לבסוף מין. בו ויש בר, שזהו למדך
בר־נזיצווה. סבירה: להם שניראתה הצעה
בעומר, לל״ג עד הקמתו תתאחר אם
בר־יוחאי. הסתם מן לו יקראו

דמויות
גוף בעל •הוד■

 כחנא רשום היה שלו בתעודת־הזיהוי
 והקרן־ ההסתדרות במשרדי מאדז׳וביצקי.

 הופיע ניזון, היה שמתקציביהן הקיימת,
 ידוע היה העם בפי אולם מודזוב. באלחנן

 אלא העם, בפי לא דיוק: ליתר חונא. כסתם
העם. מנהיגי בפי

 של הקרוב ידידם מקצועו: גם היה וכזה
 ומכך ימיו, מרבית עסק בכך המנהיגים.

 יכולים היו קטנוניים אנשים התפרנס. גם 4■
ה התנועה של החצר ״ליצן לכנותו בשקט
 רחבי־הלב אך ישראל״, ומדינת ציונית
 מנהיגי על התחבב פשוט הוא כי קבעו
 השנונות, אימרותיו בזכות והמדינה העם

המיוחדת. והופעתו שלו האידישאי ההומור
 היה כשהמדובר רוחב־לב גילה לא ומי

בחונא?
ל מפעם נאלץ היה ויצמן חיים אפילו

ל הציוניים, הקונגרסים במסדרונות פעם,
ה לעצותיו להאזין לחונא, קצת התפנות

עוקצניים. ביקורת דברי לספוג משעשעות,
 את ביג׳י בפני הביע כשחונא ופעם,
בן־ לו ייעץ השני, בן־גוריון להיות רצונו
ל יותר טוב לך? ״למה הראשון: גוריון

השני.״ בן־גוריון מאשר הראשון חונא היות -*
כש ,1898ב־ כבר מוגבלות. דרישות

ב פעל הרצל תיאודור בשם אחד ציוד
 בה ונפגש בארץ־ישראל, הציונות שליחות

ב פעל וילהלם, בשם גרמני קיסר עם
,12 בן יהודי נער המטרות אותן שליחות

 זה היה כוח. ובעל גוף בעל אז כבר שהיה
מטוויה בעל מאדז׳וביצקי, לוי משה של בנו

 על להתגבר כדי לו שקרא אביו, על־ידי
 חונא במטוויה. שפרצה הפועלים שביתת

 ושמע הפועלים את כינס למיפעל, מיהר
 כל כי לו כשהסבירו טענותיהם. את

 לעובד לא בדרישה מסתכמות תביעותיהם
 הכרתו מיטב לפי בהם גער במוצאי־שבת,

 תוספת גם דורשים אינכם ״מדוע הפועלית:
שכרכם?״ על 15״/״ של

 רבים ציונים כמו מצומצמים. גבולות
 נאסר הוא תבל. פני על חונא נדד אחרים,
 בקונגרס השתתף לסיביר, נשלח בפולין,
 אחריו, שבאו אלה ובכל השביעי הציוני

 אותם שיכנע לישיבות, להיכנס צירים זירז
 לארץ, 1909ב־ עלה ויצמן, בשביל להצביע

ב הטכניון את בנה במרחביה׳ קצת עבד
בו בטקס השתתף לאמריקה, חזר חיפה,

ב ע ה
השבו• הגמד
ש בשבוע עמד שדה־בוקר קיבוץ בפתח

 במשק. שבוי גמלו כי שטען בדואי, עבר
או העובדה, את הכחישו לא הקיבוץ חברי

 התקשר לנהוג, כיצד שהחליטו לפני לם
 הצבאי המושל עם טלפונית מהם אחד

 מה שלנו. בשטח גמל ״תפסנו בבאר־שבע.
 שמקובל כפי לנהוג יעץ המושל לעשות?״

 במאה הבדואי את לקנוס כאלה: במקרים
 הגמל מחדירת אפשרי נזק לכיסוי לירות,
הקיבוץ. למטעי

 לפני אך גמלו. את ולקח שילם הבדואי
 התעוררה לבאנק, להגיע הספיק שד,כסף

 שמיר• יגאל החבר בקיבוץ. חמורה בעייה
 המשק, לשטח כלל חדר לא הגמל כי טען,
 לאדמות מחוץ הכוכב, בחלקת נתפס אלא

ה את לגבות היה אסור לכן שדה־בוקר.
מהבדואי. קנס

 סוג על לעבור רגילים רבים קיבוצים
 שמיר אך יתירה. התרגשות ללא דברים של

 של מיוחדת לישיבה יובא והעניין התעקש,
 הדרישה את לשקול שתצטרך החברים, ועדת

 ממנו ולבקש לבעל־הגמל, הכסף את להחזיר
הטעות. על סליחה

החי
 משרד הורה בירושלים חי. רווח •

 לקבוע התקנים למכון והתעשייה המסחר
 במיטות הסורגים בין המתאים החזח את

 ה־ של הישנותם את למנוע כדי תינוקות,
 הכניסו עת תינוקות נחנקו בהם מיקרים

ל יכולת מבלי הסורגים בין ראשיהם את
בחזרה. הוציאם

 מכולי וכמה הכסף שטרי צייר של בנו •
שמיר. גבריאל ישראל,

היורה הגלובוס

 על־ כרחום שנמצא עט, בצורת האקדחון את מיפאן ארצה הביא מי
 אין עדיין כישראל? בונד ג׳יימם ביקר האם ?12 בן ירדטלמי נער ידי

 ירושלמית כשבונה האקדח־העט מציאת על הדעת את המניח הסבר
 על־ידי מופעל הגלובוס־היורה קטלני. צעצוע זה כי ברור אן* שקטה.
 אחד. בדור ויורה בצילום), המדגים, לאגודל (מתחת דריכה כפתור
מטרים. חמישה - שלו ההריגה וטווח אינטש 0.38 קוטר כעל הכדור
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