
ה העול□ היה וה שהיה הז
 כדיוק, שטל 25 לפני השבוע אור שראה הזה״, ״העולם גליון

 עולמם כחשיפת ז״,' מתנצרים אנו ״מדוע ככתכת־השער, עסק
 אחרת, כתכה הצלם. כצל טיפלטם את המוצאים הנדכאים של

 ככורסת־הכוליס. השחיתות בחשיפת המשיכה: בבורסה״, ״קנונייה
 רופא־ של סיפורו מביא מכפר־פבא״ ״:המכשף הכותרת תחת

 כתבתשערוריה חולל. לריפוי כמלאכי־מרום הנעזר האליל,
 הכדורסל משערוריות כאחת שעסקה לסל״, ״הכדורסל היא אחרת

לבולגריה. הנבחרת נסיעת, — בישראל הראשונות
נלסון, רפי במיזרח־הרחוק, הזה״ ״העולם של כתבו־המשוטט

 בבורמה״. ״ערבים הכותרת תחת בבורמה, פגי׳טותיו על פיפר
 את מזרחי אברהם סיפר אותי״ לרצוח איים ״ילדי הכותרת תחת

 ל!שר. נגרו תשהו וילדל אשתו כאשר חמזעזע, חאישי סיפורו
הצלב״). אל הרעב (״מן מחן שלמה מתנצר :ליון חג בשער

 גוינוואדד מדניאל ^ המינרגתית העיתונות משנו
ה חוזר נ ו ע מ מכולן הארוכה השאילתא * ו

מספרם: לשמד היעא׳ם חדשים עודם

הקופים ציד
 פ9תנ אל #תופד-זקום, ״אס

עת•?, חסי ם1ת9—הדאיו* סו
אס גסיסתו, אותו וסס ו1נ1ג0  נו
. ?ת9״המ 1ו2ס - ו י מ

 קיימז אפריקה משבטי אחר
ה ס סי ד סל חולד. מדיינת ^  ?•עי* ד

ל ובקבוק סייף רק דווסים . זיאר מ י ז
 והבקבוק הפתיח, בבקבוק מונח הסניף

 סזיסיס האוהב הקוף, למקומו. קבוע עזמו
 איש שאין רואה בזהירות. מתקרב לאד, מאד

לבקבוק. יוו את בתרועת־נזחין ומסחיל
 מנסה המתוק, השויף את שתפס אחרי

 הקמוזה היו את הבקבוק סן להוציא דקוף
 אינו הובר אילם הגנוב. לפרי מכביב
 כוי רחב די אמנם זואר־הבקבוק אפשרי.

 האגרוף או בערו, העביר הריקה שהיד
במלכודות נלכד הקוף מוי. גדול הקמוץ

 פסיכוי מלכודת רק זוהי אמנם,
 לפתוח לקוף לו די שהרי לוגית.

 כרי השזיף מן ולהרפות ידו את
ת להציל א  שהקוף אלא עצמו. '

 השזיף. על לוותר מפוגל אינו
 ער להוציאו, ומנסה מנסה הוא

רני שהוא  ד,״ הכושים בידי ג
לגן־החיות. אותו מביאים

ישראלית. מפלגה מאד לי פזנדר זד, קיף ★ ★ ★
 מזאי האחרינת בשנה פעמים לוש

א  במלכודת ישראליות מסלנות עזמן את /
 את לגלות נאלזו לכודים קופים נמו קופים.

 יכלו שלא מפני הרחב, לזינור .מערומיהן
הקמוץ. באגרופן שהחזיקו השזיף סן להרפות

 בבקבוק תקועות נשארו ידיהן
קואליציה. ששמו
 להוסיף מטים נאלזה הראשונה בפעם

מיבזע־ס־־־ את שניהלה בפמשלר. לשנת

ן ת טגי  החיה שי צזהותה א
 משום כישראל, הנקראת המוזרה

״מפלגה״, בשם טה,
 ״מפלגה* נורמלית, זימוקראפית בחברה

 אינו דני ששום ניחרים, דל אגודה היא
 מסויימת, הסקפת־עילם זולח תש א• מאחד
ה היא רועה. או זרה  ה־ אח לחפים ווז

 את לועסים כוי בו, להחניק או סלסין,
 ריזה היא זו. מהשקפה הנובעות המסרות
 העברת את או הסרמיח, היוזמה את להשלים

ת אח או החברה, לידי אמזעי־הייזיר  מזז
הזמחינוח. אח או חוח,
 יש יעילזרח. נשגבת המשרד, תמיד לא

 המנם, שיעורי בהעלאת הרמות,רק מפלגות
 ויחיקוח, בחברות מס־ההכנסה. בהורות או

יס העולם, סל סקכות בנינות הנמזאוח

מן קודמים,■ בגילגולים ל ז  לפני י
סיסמה. להיות חדלה שהמדינה
 מעילם ה־תה לא הזיונית ההסתורות
 חנייב־פרסיס. לד. היו לא מוינה־בורו•

 לעתים מפלגות. סל פדרזיד. תמיד היתד. היא
 התק־ את המפלגות לעצמן חילקו קרינות

 לקיים י אגדל לטרוח מבלי וחמשריח זיבים
 הסכם פי על פשוט נעשה הדבר בחירות.

 נולוה בך הספלג-ת. עסקני בין פרסי
המפלגתי. המפתח שיטת

 של אזרה חיה לא הפשוט הציוני
ה הוא הציונית. ההסתדרות  הי

 חיה לא כציוני מפלגתו. של אזרת
 למפלגה* מהדין מאורגן קיום דו

ההיווצרות בחר,ליד הראשון השלב דייה יוה

נאלצו ־.
בגין. ט

 השלישית נפעם לשתיהן. סס־ריזילח• שהיחד,
 ש׳ בממשלה ומפ-ם אחוות־העבווה נשארו
 במערבה להשתלב חנינית עציה על קיבלה

 — שהיא ארץ ברית־המועזות, ננו האמריקאית
 הסוצי• מולות — אלד. מפלגות שתי בפי

עולם־המחר. והתגלמות אלחם
המפ שתי על להצביע מאד קל
ך באותו אולם להן. וללעוג לגות  נ

המפלגות. שאר גב יושבות החיות
 בממשלה ויושביה ישנו הדתיות המפלגות

 הציונים־ ומתללי-שנת. דגדלי־חדרים של
בהחמרת שהעבירה ברששלד. ישנו הכלליים

 חון הררות״ב,
•-----ס יהנים

 ההם־ _ו .
ללד ירורים

לכינזע. שעורו
סירנבז

 לבוור. מהן אחת צכל
 יוו אי, פעם הוציא אמנם נן־גיריין דייר

 השזיף את בזכרו אולם לשדה־נוקר, ונמלס
לבקבוק. תורה יוו אח והשחיל סין■ חזר

 הובר בממשלה. מעילם ישנה לא חרות
 בן־גוריון של מאופיים רבה במידה נינע
 ריר שאינם כימיים יסווות שני — ובגין

 •ויה את השחילה חרות גם אולם מיגים.
 בחוץ־ ציוניים בקבוקים ונרה במד. ?היו

 ייתר הקטנות מידיד. נמר. ולפח־ת לארץ,
ז י ..............."־־־־ י מ

נטויה מפלגתית בזרוע

לתפוס וד
. רק אית . . _________ ____

ביגלאוביים. בנקניקים עמוק שלוחות שיויד,
ה זרח•.התערוכה.  של ארוכה שוי

 את מחזיק מחם אחד שכל ל,וסיב,
 את אלינו ומסגח בבקבוק ירו

ר הצשעשע הצבעתי החלק ת ★ ★ ★הקוף. ש: בד
 ביתני דסי: תמימים, אנשים יישנה

 המתרגזים נוואוץ, הראשיים המאמרים
ט זי. תיפעי. עי  על בית־גש-ת מיניים ו

 למען זדז״אייב תקינת על בעתריוית. בגידה
 אנס־ת־ם עיי יעי חידייימ. •חייזית

ע יתנא אפסי זי. ששוו ־נים צי ס-ד- ת  נ
ד כ• ך, דד־בר נ אינו פש־ט נ

 אילם מאו. קטנים המפלגית בין והתבולים
 שם: גב משתנה אינה המפלגה של מהותה

 השלטון היא היער ,ניחרים של אג־וה ד,״א
 היא הנשק הקלפי. היא שוודהקרב הפוליטי.

סתקיהניחר.
 תמימה כבשה היא כזאת מפלגה

ת המפלצת לעומת  הסט* הטורפני
ת  רה• ישראל, של בג׳ונגל תוככ
 כדי ״מפלגה״ לעצמה קוראת

 תמימים. עובדי־אורה להטעות
★ ★ ★

 לא הישיאלי.־. המפלגתית מפלצת **
יש זו. נורותה■ סקרי באופן נוליד. 1 1

 למפלגית. מוינה
להם הקימו ינה,

 ו לומה אחיות בארצית
 הרו אורחי שהיד האנשים,

עמו המדינה הבסלנית. .את

ח *ש:*• :•נ** צ־יכים ראלית, ־  י
 ־■מ-י:-. קרמה חמסלנח דחיפך.

מ*ת חמפיג־ת כי  מפדג־ת היו -ק-
או הנוכחי בגייג־רן או .:.־.ה,—.*

 בישראל• ביום הקיימות המפלגות של
ת חיוני. המסך היה השני השלב א ם נ  י

 על מרית להטיל צורך היה ציוני• ישיב
 הרע• הבריטים, ניוי היתד, הממשלה בניו.
 היה עוינים• ולרוב זרים, היו והצבא סרה
ויעילית. חושית מרותחת במסגרות צורך

 נמריגה־נורר הציונית שההטתורות מאחי
 להיות גם יכלה לא אגוד״ אלא היתה לא

 התפקיד גרבר זאת תחת מרותית. מפגית
למפלגות. האמיתיות: ד,•עילית למבנרות

 המטילה למסנרת הפכה המפלגה
★ ★ ★חבריה. על כרות

 ד.מפ* של למיתה סוסית נקבעה ד ך*
אניור, עיר היתר. לא היא הציונית. לנה

 המשטר. דמית על השפעה לשם אורחים של
 לשם המשטר רן חלק היתד. היא להיפך.
 ״מפלנת־טיעלים* האורח. על מרות הטלת

 את לי-שיל הזדיין אי, שקיבלה רפני־ת תה ר־
ז עי רדיתי.  היתד. נייננית מפלגי עיים י
שמ עצמה על שליכיי. מסגרת  וניללית יי
 וב־רננים על סיות קדזה■ חתי תונה

סרות לחסיד חיה אפשר אי,־

מה נוצרה ממשלה? בלי ד שי פ  מ
ה שלא וגאונית, עפת ם דה הי  תקדי

 קופת* לשכת־העכודה, :בעולם
 הוצאת־הססרים, העתון, הודים,

א־ נדהילדים, בית־הססר,  החבי
ת־ה• בית־חכנסת, קדישא,  חבי
 הל* הקרן ההגנה, יחידת שיכון,

 ה־ אגודת קיסת־חחסכון, אומית,
ד חכרת־חשידק, משכנתאית,  תנ

 כל - קכיצת־הכדורגל עת־הנוער,
 הפכו אחרים מנגנונים ומאות אלה

 המפלגתית, המפלצת של לאברים
 לשרת אינה העיקרית כשמטרתן

ת עליו להטיל אלא האזרח את  א
המפלגה. סרות

 לחיית יבלי. מדינת־ישראל של הקמתה
 חדש, דף לסתות •בלה ו,מוינו. נקיוח־משנד..

 נם• להיליד המפלצות. את תחתיה לקבור
 ארגוני־בוהיים — אמיתיית מפינות קימן
 ביאת רהפנר. אולם סיליסיית. סנרית נעל•

 בחזיות עסיק היה תנוער לפיעל. יצאי לא
 התכנסו כאשר תרות־קירש. אחוז היד. העם

 הסוינד. מסגרות את והקימו המפלנית עסקני
 של חושד, מתדורד. — ונצלסם בדריתם
הצייניוה התנוער. מ־סדית

 הם אף חסכו המדינה מוסדות
 האזרח מפדגית. של פדרציות

ה שלא מי המפלגה. אזרח נשאר  הי
 מקום לו היה לא במפלגה, מש־בץ

 - ״כחוץ" נשאר הוא המדינה. בחיי
ובזוי. חשוד חתרן, יוצא־דוסן,

המפלגות. בירי נשארו אמזעי־ר,שלטין בל
 — נסיגה כביבול, היתר״ אחו בשטח רק

 ה׳ בשאר אילם ממלכתי. הפך ניח־הססר
 המסו המפלצת והחמיר. המגב הלן שטחים
 מיום חושות חוליות לעצמה הצמיחו. לנתיח
המדינה. במעי חילעתיקרץ כמו לחם.

הלאום אומת על מסלנתיים. שיכונים קמו

 דרכו בטרם עוד המפלגתית המפלצת לידי
 ־קדם. ביפי. עבדים נמו הארץ. אומת על

 הביא חסרי־ישע עולים המיני של ייבואם
שיעביר. של לשיאים משטר־המפלצית את

 אמצעי• להעביר נסיונית שנעשו ברירת
המדיני״,׳.יא לידי המפלצות מידי שלטון

 מידי .להעבירן פקחי נפחו רק זר. היה
 הגדולה המפלצת לרשות הקטנות המפלצות

 אבר הוא עצמו ,מנגנוךר,סויגו אשי ביותר,
,.׳ גיפד. מאברי

* זיר ★
ת ■•והי  המתעקשות המפלצות, דמו

 אווסה -ספלנית-. בשש לעצסן לקרוא (
 — חסוודצנע או כחילה אפורה, שחירר״ או

שייה. הסהיח 'רבים, הגוונים
 זרוע גם ישנה התסנין זריעות בל בין

 העוסקת הזרוע זוהי אמיתית. למפלגת הרוסה
 אילם לננטת. עסקנים ושולחת בנחירות

 מפלגה לבין בינו, ומיון כל המזל לרוע
כוזב. אלא אינו אמיתית

 ארגיו — וולינסארי ארגון היא המפלגה
 ביתר תאורת חופשי. רצון על המבוסס
 להשקפתי, ביותר קרונה לו הנראית בספלנו■

 האזרח סיסויתיה■ הרבב את גס קיבע והוא
 הישרא׳

פ יותר
א שבלע

 מסגי מפלגתו כעד בוחר האזרח
 שוכן כחם־תה, מתפרנס שהוא

 עתונה עי מאונם חותם בשיבינה,
 דיבלותיד טיס־ל לקבל ומקווה

 מוסר הוא שלה. בקופת־החידים
ה ת י  כסי שיו, סתק־הבוחד א

ה מושר .שהוא זכויותיו. שאר את י
 המפלגתית הזרוע עצמה. המפלצת בשכל

 מז־ אחח זוהי בייתי. חשובה אינה שלה
 לד, אסיר אמנם, חשיביב. הפחית רועיתיה
 נערכות שנים לארבע אחת ני איתר- להזניח

 נתונים נקבעים אלה ובבחירות נחירות,
.ד,םפ־ בין השלל לחלוקת המסתת להתאמת

ב אי י י י ר ז ־ א י נ ב י א

ה למאמר שנלוותה קריקטורההשידטון מפרגת שירטון
ה תחת הנידון, במדור עורך

השילטון• את שאיפיינה הנטוייה, המיפלגתית לזרוע התייחס המאמר הקופים. ציד כותרת

מריניוח
בשן טיבול

 כאב־שיניים. לריפוי שיטות ׳שתי יש
 טיפול על-ידי הכאב את לרפא היא האחת

 מכה לתולה לתת היא השניה בשורש.
 בגללה שוכח שהוא הראש, על מכאיבה כה
אחר. כאב כל

 היא דומה. משהו השבוע קרה לישראל
 שר־ של ד,מסתובבת הכורסה על ישבה
 דאלם, פוסטר ג׳והן האמריקאי, החוץ

 :שלה הכואבת בשן לטפל וביקשה
 חצי אוניותיה. לפני תעלת־סואץ חסימת

במימיה. התרחצו צה״ל שחיילי אחרי שנה
בש לעורר מעוניינת היתה לא אמריקה

 כאב לכן תעלת־סואץ. בעיית את זו עה
 המשרת סעוד, המלך אחר. מקום לפתע

 הודיע במרחב, ארציות־זזברית של העליון
 הדרך את מסכן במיפרץ ישראל ששילטון
המוסלמיים. עולי־הרגל של הקדושה

 וארצות־ בינלאומית׳ סערה התפתתה בך
 ישראל תיווכה. את להציע מיהרה הברית
 לטפל ניגש דאלס הדוקטור כי שמחה
 בעצם באה בי ושכחד, זה, חדש בפצע
אחר. במקום טיפול לקבל

.______ יד.

שתומה
ה ר דו ה ה מ רונ ח א

יש ועיתונאים אנישי־ציבור חצי״תריסר
ב דנו אמריקה, ציוני בבית השבוע בו

ה היומית העיתונות בעיות על אריכות
על־ שהועלו הבעיות שלל בין עברית.

המט העיקרית, הבעייד, דק נעדרה ידם
ובע־ עורכי־היומונים כל את ביום רידן;

 לאחרונה שחלה העצומה הירידה ליהם:
בתפוצה.

הח העיתונים הסיבה. את ידע לא איש
מע שבועות תוך שהפסידו ביותר, שובים

החופשית,* מתפוצתם 20ס/ס עד 150מ-̂, טים
המ הסיבות בניחושים. להסתפק נאלצו

העיקריות: שוערות
 אחרי ואדישותם, הקוראים עייפות •

■וה סיני ימי של הגדולה שההתלהבות
מכאיבה. באכזבה נסתיימו עזה על מאבק
 קריאת את שהפך הכלכלי, המצב <•

גיברית. יומית הוצאה העיתונים
 סיבה להוסיף יכלו החוץ מן אנשים
■בעיתו חוסר־העניין ■שלישית: משוערת

 לגלות נסיון כל על מזמן שוויתרו נים
 לבעלי נעימה שאינה אינפורמציה ולפרסם
 עברה הקהל התעניינות במדינה. השררה
 היומון מן ניכרת במידה מכך כתוצאה

השבועון. אל
 נעלמה לא זו תופעה תנופה. ללא

 את לתקן תחת היומונים. בעלי מעיני
 אחדים דעת על עלה לה, שגרם הליקוי

 השבועונים, לשטח בעצמם לעבור מהם
וכספם, מירצם עודף את בו ולהשקיע
 החדישות מכונות־הדפוס את בו להעסיק

מ השילומים מכספי שקיבלו והמיותרות
גרמניה.
 שהכריז מעריב, צעד זו תנועה בראש
 שבועון ייסוד על ובחצוצרות בתופים

לנוער. מעריב חדש,
 צפוייה חיתה זז טעות של התוצאה

מצו בתפוצה זכה לנוער מעריב :מראש ,
בעליו. את קשות שאיכזבה בלבד, מצמת

מיפלגתי, שבועון היה לא לנוער מעריב
לכ בבקשת־עזרה פנה בעריב שעורך אף
 את להציל להן הבטיח מיפלגות, מה

הזה. העולס של ההרסנית מהשפעתו הנוער
 של המיפלגיתית מגמתו בלטה זאת לעומת
לגוער הוא אף שפנה שני, חדש שבועון

) .6 2 _ י _ _

 שהכריז ׳שבועון תנופה, זה היה המתבגר.
 שנעזר אף עצמאותו, על בקולי-קולות

 מחובם בטכסים החרות. תנועת על־ידי
 את הראשון גיליונו שער על שם ביותר,
 היתח זאת, למתת אלון. יגאל של תמונתו
אפסית. תנופה של התנופה

 שבועז־ הרפתקות גם הזולת. מחלת
 משיגשוג. השבוע רחוקות היו אחרות ניות

 קיולק טדי קבוצת על-ידי המוצא השבועון
 למעלה כבר הושקעו שבו אבריאל, ואהוד
 של לתפוצה ירד לירות, מיליון מרבע
ש במחנה, המטכ״ל שבועון טפסים. 3800

 סיני, מיבצע בימי מאוד עלתה תפוצתו
טפסים. 6000 של לתפוצה בקיוסקים ירד

 הרגילה העיתונות, כי השבוע נראה היד,
 כאבי־ לריפוי מירצה מיטב אה להקדיש
 את עתה תפנה אם לעשות תיטיב הזולת,

עצמה. של למחלות אותר,זרקור

עסקנים
א ר ש מ ה בו י

 עלוניו נעלמו שבה שנה, חצי אחרי
 מתיבות גרינוואלד מלכיאל של המודפסים

חזרו ומנהיגיה. המדינה ראשי של הדואר

 גריב־ הקודמים. לנמנעיה החודש ונשלחו
 ממושכת מתקופת-הבראד, ישחזר וואלד,

 70 אף על מרץ, ומלא בריא בשוויץ
 כל על חריפה בהתקפה פתח שנותיו,
בישראל. המרובים אויביו
 האחרונים, עלרניו בשני גרינוואלד טען

 במזרחי לחבריי מכתבים כרגיל המכונים
 ובגרמנית בעברית וד,משוכפלים (פנימי),

אחד: נייר גליון של ציריו משני
 מכשיר־האז- להתקנת אחראי הש־ב •

בשולחן־עבודתו. נה
 ניירות תיק לגניבת אחראי הש־ב י•

 גרע־ של מחדרו שנעלם וכסף, אישיים
בירושלים. ציון הר במלון וואלד
האי מתיעודותיו חלק פירסם הש־ב י•
 מביט־ באחד גרינוואלד של הגנובות שיות
המוסווים. אוניו

 יעל נטל בן־גוריון שדויד אחרי השבוע,
ופ לעבודתו האחריות את בפומבי עצמו

 גרע- פירסם מנגנון־החושך, של עולותיו
 לראיש־ד,■ממשלה קרא נוסף, עלון וואלד
 מקבל שהנך מספיק ״אומץ־לב לגלות
 הפעולות לכל המלאה״ האחריות את עליך

 ב- הכרזותיך שכל ״אדע אחרת האלה,
 ואחיזת־ בלוף יהיו מסיבת־העיתונאים

עיניים״.
הו במאיויחר, נזכר כאילו העלון, בסוף

״בימים :שורות כמה גרינוואלד סיף
של בגידתו פרשת את אגלה הקרובים

19.6.1957 :תאריך
1027 הזה״ ״העולם

 נוביק, מאיר מיוחדים לתפקידים הקצין
 של לאנשי־המודיעין ידיעות מוסר שהיד,

לח״י...״

תל ח כ
ל פי ש ה ט ע ת ת

 מכבי בין הגבייע, רבע־גמר מיישחק על
 שייע כותב )0:2( רחובות למכבי תל־אביב

:גלזר
 הפיל על הסיפור את בטח מכירים אתם
 את לעשות יכול ולא נמלה להרוג שרצה

 היא עליה דרך שלא שכמה מפני זה,
 כבר הוא שלבסוף עד הרגישה, לא אפילו

 ברוק טבעה והנמלה בעם מרוב התעטש
 קבוצת־צמרת של ההרגשה היא זו שלו.
 לשחק עולה כשהיא ׳תל־אביב. מכבי כמו
 רחובות. מכבי כמו תחתית קבוצת נגד

 מה הרבה להם ■שאין ידעו הרחובותים
 שיחקו ולכן תל־אביב, ממכבי לסחוט
 אולי להפסיד. מה כבר להם שאין כאילו
 משמים, ינס בעזרת להרוויח אפילו חשבו

 פתח- מכבי נגד במישחק להם שקרה כמו
תקווה.

 את היא גם עשתה תל־אביב מכבי
 העולה חזקה, קבוצה כל שעושה השטות

 בהרגשת — חלשה קבוצה נגד להתמודד
 כמה להתעטש ׳תחת ביריב. וזילזול ניצחון
 כמו יריב עם ולגמור הכוח בכל פעמים

 ה־ לרמת תל־אביב מכבי ירדה רחובות,
 השער ואילמלא הרחובותים, של מישחק

 מתעורר היה לא אם יודע איני הראשון,
המישחק. את להאריך צורך
 לאיגוד- מילים כמר, להגיד רוצה אני

 למשחקי־גביע לשלוח תדאגו :השופטים
 לפחות שלכם, ביותר הטובים השופטים את

 בשבת כי ■והלאה. גמר־הגביע ממשחקי
 והפריע מאוד הליש שיפוט היה האחרונה

המישחק. למהלך
שותף לי שנתוסף שמעתי לסיום:

 יעקב הוותיק ידידי — העיתונות למיקצוע
 על רשימות הוא גם שיכתוב חורורוב,
 חורור׳וב, ליענקל׳ה מאחל אני כדורגל.
 ושיתן אותי יבייש שלא הלאומי, השוער

משהו. ממנו ללמוד אפשרות לי

אנשי□
 דיין, משה רב-אלוף הרמטכ״ל, •

 בן■ כניהו של קיברו על בקרוב ישתטח
 ישראל מלכי של שר־צבאם יהוידע,

 על־ידי לכך הוזמן הוא ׳ושלמה. דויד
 להחיות הרוצה צפת, ק״ק של זוהר הברת

 איש־הצבא של לקברו העלייה מסורת את
מפואר. צבאי טקס על-ידי הקדמון העברי

■ב ביותר הארוכה השאילתא את •
 בעניין -שאלות 13 שכללה הכנסת, תולדות
 ח״ב תצוץ עורך הגיש דרכונים, הוצאת

 גילה זאת - שוקן גרשום פרוגרסיבי
בר־יהודה. ישראל שר־הפנים השבוע

 אברהם רמת־גן עיריית ראש ••
 צאתו לפני בתל־אביב במסיבה קריניצי,

 של כוסית בבקשה לי ״תנו לחוצלארץ:
 יכול איני תל־אביב של מים כי ויסקי,

לשתות...״
בהס דז׳יגאן, שמעון הקומיקאי י•
 ישראל ושותפו הוא אין מדוע בירו

ביש תיאטרון לעצמם בונים שומאכר
 ׳תיאטרונים, הרבה כל־כך פד, ״בנו ראל:
לידינו." ממילא יפול מהם שאחד


