 ממישנתו של מייסדו — :ואנדרטה פני זקן!
מ .ז.
)בטכס חנוכת יד־לקשיש(.

)המשך מעמוד  ,2טור (1

ימשיך כך הד״ר ,הנח בשלום על מיש1-
בבו ,הרי עוד יטעו ש״הגוש אינו קיים״| ,
רק מפני שלא שמענו עליו לפני נפילת ]
קונסשנטטינופול בידי התורכים העותו־|
מאנים.״ איזה חבל ואיזו רעות״רוח !

עידו התני,

קיבוץ רמת־חיים|

שם לועזי לשר בישראל
מקובל היה בגולה ,שיהודים נשאו1
שמות־פרטיים עבריים ושמות״משפחה |
לועזיים .במקומות רבים התבוללו היהו
דים ונקראו גם בשמות פרטיים לועזיים1.
אבל ,שם־משפחה עברי ושם פרטי לו|-
עזי — כמעט לא היה.
כך בגולה .ואילו בארץ יש לנו אפילו!
שר הנושא שס״משפחה עברי ושם פרטי
לועזי :ויקטור שס״טוב — וכדי בזיון|
וקצף.
כלום תהיה זו מישאלה חצופה מדי|
אם יתבקש כבוד-השר לשנות שמו ל
עברי ז
משה רוזנברג ,תל־ אביב |
)ידיעות אחרונות 1(18.4.73

הכורסה שלך
מערכת ״  200הארץ״ גאה להגיש שירות
חדש ללקוחותיה  :ייעוץ פיננסי ,בכל הנו־ 1
גע להשקעות ,חסכונות ,מסכנסות וכדומה!.

גורסה יקרה שלי,
אני איגרת מילווה ביטחון תשי״א —1
 ,1951המתגוררת בבנק לאומי ב*ד-המע|-
ביר )מחלקת חח״ק ,אשנב  ,(6והנושאת1
ריבית של * 6והצמדה ליוקר־המחייה .אני |
איגרת אשכנזייה בודדה ומסודרת .מה עלי |
לעשות ז

איגרת יקרה :
מצאי לך משקיע רציני ונבון ,אשר ישים |
בך את מיבטחו .לשם כך יהיה עליך להר־ |
פות מעט מן המדד ,אליו את צמודה|
בדרך־כלל.

מה ב ע צ ם ק ר ה קאן*
מראיין :מר פאוזושווילי ,סרטן■ ״לאן
נעלם הרצח המשולש ז״ לא נתקבל לפס 
טיבל קאן .מדוע ז
טמאי  :הרי זה ברור לחלוטין — ה 
צרפתים חוששים מ״מינכן שניה״ בקאן,
ולכן פסלו את כל הסרטים הישראליים.
מראיין  :האם ייתכן שסרטו לא הת
קבל משום שהוא פשוט לא טוב ז
במאי :לא .אין שום אפשרות כזאת.
מראיין :מדוע ז

במאי  :קודם כל זה סרט באמת טוב.
זה הסרט הכי טוב שלי ,וכל המבקרים
בארץ גס אמריו שזה הסרט הכי בשל שלי.
שנית — הם פסלו את כ ל הסרטים ה 
ישראליים ,וזה מוכיח משהו .חוץ מזה,
בשנים קודמות הם קיבלו סרטים ישרא 
ליים הרבה פחות טובים משלי.
מראיין :למשל?
טמאי :למשל ״תשע ועשרה״ של
פלינוביץ ,או הסרט של גולנסקי ״מלך

הפלאפל״ .והסרט שלי באמת הרבה יותר
טוב.
מראיין  :יש הטוענים שעד עכשיו
קיבלו סרטים ישראליים לפנים משורת
הדין ,למרות שהיו גרועים...
במאי :נו ,אז זה רק מוכיח שעכשיו
הם מפחדים אפילו לקחת סרטים יותר ט ר
בים ,בגלל מה שקרה במינכן .ותשמע ,אני
מכיר את הצרפתים טוב מאוד — הם
אנטישמים י דו עי ם...

חידון תש״ח
חו צפ ה!
האבל ״הכבד״ שירד על השטחים
בעיקבות פעולתו המזהירה של צה״ל
בביירות אכן ח ו צ פ ה יש בו.
כ י צ ד מעיזים הם בכלל להתאבל
על ר ו צ ח י ם חסרי צלם־אנוש? ה 
כ י צ ד הם מעיזים בכלל להתאבל,
בזמן שאנחנו מבכים מדי יום ביומו
את מ י ט ב בנינו ,שנפלו במלחמה
נ ג ד ם — הפורעים והמרצחים?
איככה מעיזים הם להתאבל כאילו
שהמחבלים המתים מייצגים אותם ,ד
הרי בידוע שהם ל א מייצגים אותם?
ואיכה ,בחוצפתם המיזרחית הרבה ,הם
מתאבלים בניגוד מ ו ח ל ט לכל מה
שאמרתי וכתבתי בשש השנים האח 
רונות? חוצפה שרק יהודים יכולים
לעכלה כך בקלות.
ואם כך הם חושבים ומרגישים )וב 
ייחוד שני הפוגרומצ׳יקים מ״אל־פ-
ג׳ר״( ,אז פשוט אין להם מקום כאן,
בדמוקרטיה היחידה במזה״ת.
שיילכו
נדע איך

ל ב י י ר ו ת — שם
לטפל בהם!
3ע

כבר

6 ^ .

¥

ליועץ הפיננסי שלום,
אני סובל ,זח שנים רבות ,מפיו״ננסי .חא | 0
ישנה איזו אפשרות לתיקון המעוות!
א .אברון.
תשובת יועצנו לענייני פין־ננסים :

מר אברון יקר.

השקע את פינך בהוללים  ,16או בנת״ד!.

ר .ז .המייואשת מרמלה :
נראה לנו כי טעית בפנייתך אלינו בקשר!
לפצעי הבגרות העוטרים את פניך זה 35
שנת .שם מדורנו הוא ״הבורסה שלך״|
ולא ״המורסה שלך״.
שלך.

צופים יקרים,
בפרום יום העצמאות ,אנו מגישים לכם את השלב האחרון בחידון תש״ח .בשלב
זה יתמודדו ביניהם מיטב בנינו — מהנדסים ,מורים ,מדריכים ב״אגד״ ,לבורנטים
ומזגני־אוויר ,אשר העפילו לשלב הגמר ,לאחר מאבקים מתישים וקרבות עזים .אנו
משוכנעים ,צופים יקרים ,שתספגו ,ולו במעט ,מן המיתום המופלא של אותם ימים
בלתי־נשכחים ,מלאי ההוד ורבי ההקרבה — ימים אשר בזכותם ובזכות ערכי־הנצח של
אלה שנשאום ,יושבים אנו עימכם כאן באולפן המלא מפה לפה ,ממש ברגע זה.
ואלה הן השאלות ,לפי סדר הופעתן:.
)א( מיבצע כיבוש גבעה ) 136המכונה גם גבעת־הפוספט( ידוע בשמו:
 .1נזיבצע רותי .2 .מיבצע קיקי .3 .מיבצע פוצי .4 .מיבצע מיבצע.
)ב( מי מבין האישים הבאים היה מנהיג הכנופיות שפעלו באיזור פתח־תקווה—
ראש־העין ?
 .1מוסא אחמד מוסא .2 .אחמד מוסא סלינזאן .3 .מוסא סלימאן אחמד מוסא
 .4יעקב לוי.
)ג( מתי נערך קרב ג׳בל אל־ואדי )קרב ששת הגשרים( ז
 . 1ב־ 16באפריל ,לפני ההפוגה הראשונה .2 .ב־ 17באפריל .3 .בליל ה־16—17
לאפריל .4 .ב־ 17באפריל אחרי ההפוגה הראשונה.
)ד( בין מי למי היה נטוש קרב עיראק־סוידאן ?
 .1בין היהודים לטרביס .2 .בין גדוד שריוניות  128של חטיבת הדרוס לגדוד 16
של חטיבת האימאם אחמד .3 .בין הצודקים לאלה שנדמה להם שהם צודקים,
 .4בין עיראק לסודאן.
)ה( מי ירה את הכדור המפורסם שגרם למותו של המרצח הידוע עבד אל־קאדר
דחיל־רבק ?
 .1העוזי של מוטי .2 .המוטי של עוזי .3 .הסטן של עבדאללה .4 .העניין במחלוקת
בין טובי המומחים.
)ו( על שם מי נקראה הדווידקה ?
 .1ע״ש דויד בן־גוריון .2 .ט״ש דויד המלך .3 .ע״ש דויד וסרמן ,מתע׳׳ש .4 .ע״ש
הפנתרים השחורים.
צופים יקרים ,זיכרו נא:
ג׳בל אל־ואדי! דחיל־רבק! עשרת-הימים! הפוגה ראשונה! עבד אל־קאדר מוסא
סלימאן מוסא ! דווידקה ! ששת הגשרים ! יפה ירקוני ! גדוד  ! 128מיבצע מכת-בכורות
וכר וכר וכר.
מיצעד שמח לכולכם ולהתראות בשנת תש״ח הבאה.

״בל עוד בלבב
פנימה עין לציון
//
צופיה

עין לציון צופיה
אם היא משוחה
באיפור הארוטי
המרתק

התקווה
 .איי ליינר ,מסקרה ,צלליות
עפעפיים ,ריסים ואישונים

£

לרגל חגיגות הכ״ה
להשיג גם בגווני
תכלת־לבן

