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 המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין ״.1786 ״תשבץ

ב העבודה ■תנועת מאבות )1 :■מאוזן
 ;צאצא )9 !הדואר שר לשעבר, )5 : ארץ

 )13 .תבן! מוץ, )12 חשמלי! מונח )10
 קדושה עיר )16 סוד! )14 החיים! נוזל

 לבוש )19 שופכין! בזר )17 למוסלמים!
 )21 אמריקאית! אוניברסיטה )20 אבל:
 תנאי! מילת )24 שנרצח: ציוני מנהיג

 מדינה )27 כרע! שכב, )26 סעודה! )25
 משמש )32 בהולנד: עיר )28 אפריקאית:

 )37 קץ: )35 חיוני! אבר )33 למאור:
 חיה )39 לצרפתיות! לייחס שנהוג ■תכונה
 יותר חי )41 ;השרת ממלאכי )40 !טורפת

 גיבורת )43 נגינה: ■תו )42 אדם: מכל
 הגוף; עצמות )44 זולא! אמיל מאת רומן

 )52 לשכה! )50 ידית; )46 מסייר: )45
 דרגה )56 פה; מוצא )54 קשה; נסיון

 יהודי משורר )59 טהור: )57 צבאית!
 הציפור: בית )63 מועד: )62 בספרד:

 )66 לילי: עוף )65 יעקב: חותן )64
 כינוי )69 אמתחת: ■תרמיל, )67 אביון:

 גוי צמח )73 דמון: )71 ישן! )70 גוף:
יבשת. )74 ריחני:

ך אונ  אחד )3 :דת איש )2 :קוף )1 1 מ
 אמצעי: בלתי )5 רמאי: )4 השבטים!

 בקנדה: עיר )8 מערב: צד )7 תמיד; )6
 )15 התישבות! צורת )12 זך; גקי, )11

 בגוף: אבר )16 (ר״ת); לברכה זכרונו
 :מתכת )21 ;יחס מילת )19 < דואר תו )18
 חלק )29 !מעולה פשתן בד )23 ;דומן )22

 בו מקום )31 תרוץ: )30 כמנוף; עקרי
 נסעה )32 :קדש במבצע גדול קרב התנהל

 האקלים: בגלל המאמן, עם לאוסטרליה,
 ב־ אותנו משמיצה )35 בעין: חלק )34

 )37 ידוע: ברזיליני כדורגלן )36 או״ם:
 באלף־בית: אות )39 צופן; )38 חמה:

 רהיט; )47 :ברית־המועצות מעממי )46
 מלכה עליה )51 :נם )49 ;בארץ אזור )48

:רוח רעות שטות, )53 !הראשונה אליזבס
המדינה: קום לפני מחתרתי ארגון )54
 ;בסיס )58 ;רכיבה בהמת )56 ;איפה )55
ה בזמן אימפריה )61 אישים: חדל )60

 )68 נוח: מבני )67 שנון: )62 עתיק!
מספיק. )72 מזמר: )71 פתיל: חוט,
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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:הגלוייה גבי על ולציין ת״א, ,136 ד. ית. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
 למשלוח האחרון המועד במספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפתרון ״.1786 ״חשבץ

.30.11.1971 — הפתרון
טפרים. פרטי טלוטח יוגרלו נצונח חפותרים פין

במדינה
תלחאביב

 בחורה כמו
שדיים גלי

ב מעפילים אנית עשתה 1946 בשילהי
ה לחופי דרכה את ישראל כנסת שם

נתגל החוף מן ספורים קילומטרים ארץ.
ה בריטיות. ספינות־משמר על־ידי תה

לקפריסין. הועברו מעפילים
 :תל־ של ההונגרים כל של מזלם זה היה
הלא צ׳ירפי. היה המעפילים אחד אביב.

 כקריקטוריסטים מביני־גולאש הונגרים
 שבועות בחמישה ואחרים. ודיו״ש, זאב,

הקבועה. מהקלייגטורה אחוז 40 הפסיד
 צ׳ירפי: של 24ה־ בן בנו יצחק, מספר

 כרוב- מנות שתי מכרנו כשרים, ״כשהיינו
 מוכרים נורמלי, במצב בשבוע. גולאש

 כרוב־גולאש פשוטה: הסיבה מנות. 20
 שדיים. בלי בחורה כמו זה שמנת, בלי

 מה מאד טוב יודעים פה שאכלו האנשים
 מנר, להם תבשל ילך הונגרי. אוכל זה

 חלב. בלי פטריות, במיץ בשר כמו עיקרית
טעם.״ שום ■לזה אין

האדון ויקום — הסוף וזעם♦ !תמה

_ יצחק וכנו צ׳ירפי
— גנח קישון

 המסעדה של בעליה פרידמן, יונה הוא
*. פיפה קיש התל־אביבית

 קפריסין שחקן. צ׳ירפי היה בבודאפשט
ב המחנות תושבי לטבח: אותו הפכה

 פעם בכל קומונה. כבמעין חיו קפריסין,
 יום לבשל. אחר מישהו של !תורו היה

 בוכה יהודית אשתו את צ׳ירפי גילה אחד
■הר לכולם. לבשל שתורה התברר מרות.

 ■את והנמרץ הקומה נמוך ההונגרי גיע
 שבחיים כזה, גולאש להם ״נכין רעיתו:

מאו צ׳ירפי נפרד כך אכלו.״ לא שלהם
הבמה. רות

 לארץ, כשהגיע מהרבנות. דיפלומה
 רב־מלצ־ אחר פשוט, מלצר בתחילה היה
כ זאח״כ תזת־אביב, במלון תחילה רים.

 לפני לוד. נמל־ד,תעופה של הראשי מלצר
 הפרטית. מסעדתו את פתח שנים שלוש
המוד לוחות על זו הופיעה שבוע ולפני
 ה־ את לה שהעניק הוא צ׳ירפי לא עות.

 כסף, אין חינם אותו קיבל הפעם פירסום.
הראשית. ■הרבנות מידי

המוד ההונגרי במיבטאו צ׳ירפי, מספר
כב לרגע, נח אינו חצנום כשגופו גש׳

 :בבודאפשט הבמה על רחוקים ימים אותם
שי אתה לד אומרים אנשים ״כשעשר

 המסעדה אני. ככה לישון. לד אז מר,
 אפשר אי כשרה. היתד, לא פעם אף שלי

 זה אם כשרה. יהיה הונגרית שמסעדה
 הונגרית. לא יהודית, מסעדה זה — כשר
ואומ חברים מיני כל אלי באים היו אבל

 תורים־ יבואו כשר. דיפלומה ,תשים רים:
הר יהיה מבתי־מלון. אנשים ישלחו טים,

קליינטורה.׳ בה
 שותק. אני שניים, אומר אחד, ״אומר
דיפלו עושה הולד אני — עשר אומרים

 אוכל גם צריך אני דיפלומה בשביל מה•
בשבת.״ לפתוח לא וגם כשר

 שכח פרידמן האדון אך מקונן. קישון
 החשובה הקהילה את הדיפלומה במעשה

 מיד התעוררו אלה תל־אביב. הונגרי של
 הגיע קישון אפרים אדירה. לזעקת־חמס

 מבין ״,אני לבו: בנהמת היקשה בהול,
 אני נאכל איפה ״אבל גנח, צ׳ירפי,״ הכל

ה אחר, חבר־כבוד שבת?״ כל והילדים
ה לפני נעצר לפיד, (טומי) יוסף עיתונאי
 המכונית, מחלון ראשו הוציא מסעדה׳

 כל נורמלללי״. לא ״אתה לצ׳ירפי: וצעק
ה עזרו. לא המסעדה בעל של תחנוניו
צ׳ירפי איבד אחד אחד מרדו. הונגרים

בהונגרית. קטנה מקטרת *)

לקהל מודעה
 2.״.רמגדד את סרקנו בי גוה סזדידע אנו

קוח עמס ידנו אין עור!ת3ה 10 מי
במסעד״.

פיפה ״קיש
. ידא 6 חכריז דרדב

עוג הסעודות עיד אחראיס אנחנו יא־ו

מר מוג •והדי ו

הראשיח הדגמת
אגיג-׳!*( תיי מ: ל ס ח י

•*<'8 ״* *י * הנ<*ר<וז ממליזיז ""י

הטריפה ומודעת -
ברח ודוש —

 שבמטבחו, למכ״ש בקול ויקרא צ׳ירפי,
 180 לד הא מכ״שי, במטותא לו: ויאמר

 20 עוד לך והא חודשך, משכורת ל״י
 תעודת־ את מאתנו תיטול למען ל״י

 וילך בדרכו. איש לנו ונלך הלזו, ההכשר
וחפוי־ראש. אבל ׳ממוגה־הכשרות

 את צ׳ירפי על הוציא זה נמהר מעשה
ה לוחות את כיסתה והיא הרבנות, חמת

 בולטת, שחורה במודעה בעיר מודעות
 החטאה. פיפה מקיש הציבור את המזהירה

 יש שהרבנות מקווה ״אני צ׳ירפי: תגובת
שבוע.״ כל הזה הפירסומת את לי עושה

נועמן
וחש1 מי

הקדר בקדירת
ה ■משרד בפתח עמד בר-רזיאל אורי

ה השבוע זה ושבת בירושלים תיירות
האשמות שמסביבו כשבשלטים שלישי,

1786 הזה הסולם


