
א. ת. זן. ראש של למסיבתו צולעים העצמאות מחיר משלמי
נכותנו..." את לשכוח לנו ״תנו

העצמאות ביום קרה זה
סאמט ש. מאת

המפ אחד צעק העצמאות יום לכבוד שנערכה הקומוניסטית בהפגנה
!״.ישראל של הגדול והידיד העמים משחרר הגדול, סטאלין ״יחי : גינים

!״. ישראל מדינת נשיא וייצמן׳ ם ג ״יחי : יותר נמוך בקול לשורר, חברו הוסיף
* * #1

 מלחמת נכי שנציג שעה הגיע ביותר הגדול הרגע
 אביב תל עירית ראש לברכת השיב סולמו, ראובן השחרור.
 - מכם מבוקשנו אחת :ואמר הנביאים) בגן הכניס (כקבלת

 של היצירה כמערכת חדשים חיים לעצמנו ליצור לנו תנו
 הנכות. בחסד ולא כפים בעמל במלחמה, ולא בשלום המדינה,

 לשכוח לנו שיאפשרו וקיום חיים תנאי עבורנו ליצור עליכם
אנחנו. נכים כי

* * 1*
תל־אביב: העיר מזכיר נדיבי, יהודה את עתונאי שאל

 בתל העצמאות יום חגיגות של הביצוע ועדת ראש יושב אתה האם
 המיבצע. תוצאות את שאדע אחרי רק אגלה זאת השיב: אביב?
האחראי״. היה הוא אמנם כי נדיבי ״הודה״ החגיגות בתום

* * 1*
 לגימת ללגום שהספיק הלקוחות לאחד חשבון המלצר הגיש ב״כסית״

 : היה החשבון כמה״. ויספור ילך ״ומי וארבע ושלוש ושתים אחת יי״ש,
 : מכריז כשהוא פרוטות 800 נדיבה ביד למלצר הלקוח הגיש פרוטות. 799
שוה... העצמאות ר,עודף. את גם קח

ארבע על עצמאות
!,״כדת נזשיתכר שאינו חי ״כלב

 — רו נ י ד מ ב =
ת1\סיגרי מבריחיח ציוטת,

יוסף ש. מאת
 הוא הציוני הפועל הועד ״אספרנטו

אנ בזעיר ציוני קונגרס ציונית״
 שהקונגרס וכשם פץ.

הכנ על וממנהגיו מזיוו שפע הציוני
 על ממנהגיה מעתירר, הכנסת כן סת,

 על גם ספק שום ■ובלי הפועל הועד
בי בסתיו שיתקיים הציוני, הקונגרס
 גדול חלק הרי סוף־כל־סוף, רושלים.

 אופנת־הנימי־ את גמרו הכנסת מחברי
וע בקונגרסים, הפרלמנטרי והנוהג סין

לקונ מחדש נבחרים להיות הם תידים
הציוני. גרס

מה הכנסת שונה דברים בשני אבל
 הועד — ומהקונגרס־זוטא הציוני, קונגרס
הציוני. הפועל
 הציוני הפועל הועד בישיבות (א)
 אסור שהוא דבר לעשן, היה מותר

הכנסת... בישיבות
 (רק עברית רק מדברים בכנסת <ב)
הו ובישיבת ערבית) מדברים שלושה

עב מעט גם מדברים הציוני הפועל עד
רית•

 את ביהודית. נישאו הנאומים עיקר
 האנגלית הלשון תפשה השני המקום

המ השפה גם אולם האמריקאי. בניב
 — נשכחה לא הקונגרסים של סורתית

המפורסמת. ״הקונגרס־דויטש״
 לא יחד גם השפות כל כי אפס

 נשמעו בעברית במיוחד. טהורות היו
 — ביהודית ואנגלים, יהודיים נימים
ובאנ ואנגלו־אמריקאיים, עבריים נימים
ויהודיים. עברים נימים — גלית

 ה״קונגרס״דויטש״ של מקומה את
במסדרו שקראו מה לאט־לאט תופשת

 ״לשון־הקת־ הציוני הפועל הועד נות
גרס״.

בישיבות ראש ישב רכותי,
הציוני, הפועל הועד מותר
שן ע מר הנצחי, ראש היושב ל

אלא שפריגצאק. יוסף
 באמת ישיבות־ראש, ריבוי שמתוך

 איפוא, אין׳ בישיבות. להתמצא קשה
 פנה שלו, הפתיחה בנאום אם פלא, כל
 הפועל הועד חברי אל שפרינצק מר

 שנה מזה עליו המקובל בנוסח הציוני
:ויותר

חב סליחה׳ הנכבדים, הכנסת ״חברי
הפועל...״. הועד רי

לכ נבחרו שלא רבים, היו באולם
 ההז- או לרגע׳ התואר מן הנהנו ; נסת
? השנה בן הפצע את התואר־לרגע ביר

 ה,מ- את לרגע היושב־ראש שכח
פד, כי :שכח לא זאת אולם סיבה׳
 היתה המסורתית הסיגריה לעשן. מותר
 קאריקטורה בכל חסרה שאינה זו בפיו,

ורישום.
 לא פה — מתמדת עדה היתד. היא
הכנסת.

 של תפקידה מר, ובכן, מה לשם
 גואלת ,הקרן־ר,קיימת ימת ק

 שבל לאחר כעת הקרקע, 5 הקרן
 נמצאת בארץ הקרקע

 הבעיה זוהי ? ישראל מדינת בידי
 השביע הציוני הפועל בועד שתידון

המש אחד אותה הגדיר וכך בירושלים,
 :פנימית מסיבה באותה תתפים

 הקרן־קיימת אספה המדינה ״לפני
 לאחר כעת׳ אדמה... לקנות כדי כספים

 לקרן״ קרקע מוכרים המדינה׳ יסוד
כס לאסוף תוכל שהיא כדי הקיימת,
פים״...

ם׳ נ מ ם י ו ה ל י מ א ק מכריחים
ס די תי ג ד י ה נ מ הסוציאליסטי ה

במסיבה נתקבל הבלגי, מתוודים
כי מ עו חיפה. בעירית רשמית ב

 מסיבת־גמול זו היתד,
אנטוורפן, בעירית שנערכה מסיבה על

 היו״ר סגן לכבוד נשיאה, היה שהויסמנס
ד חיפה, עירית של י ו , ד ן ה כ כש ה

שנים. שלש לפני בבלגיה ביקר הלה
 הכהן. דוד ״התוודה״ זו בהזדמנות

 בא הוא כי הכהן ד. סיפר באנטוורפן
למ אולם מוניציפאליים, עניינים ללמוד

 בהברחת עסק זה מסור, תחת עשה
 ד. מוצא כעת ״ההגנה״. בשביל נשק

 של סליחתו את לבקש ״לנחוץ״ הכהן,
 לרעה״ ש״ניצל על הויסמנם קאמיל

מארחיו... את
 ב״וידוי״ השיב הויסמאנם קאמיל

 הבר־ בענייני פעם עסק הוא אף משלו.
 לפני בצעירותו, עוד היה זה חת־נשק.
 היה הנשק הראשונה. העולם מלחמת

 היו אנשים שני הצארית. לרוסיה מכוון
 נדמה, אלה. לעסקי־הברחה שותפים

 הויס־ ק. הוסיף — מוכרים ששמותיהם
בי ט י ל היה שמו — האחד — מנס

ן... י נ ל היד. שמו — והשני ב ו ב

מי־ כעת מבקר בארץ העבר
 הצרפת■ הפנים ניסטר של הפלילי

 המפלגה חבר לשעבר, מדק הגב׳
 היהודי הסוציאליסטית,

 שני ע״י נתפרסם מוק ז׳יל מוק. דיל
הקומוניסטים דיכוי — א. :דברים

 למלחמתנו מאד ממשית עזרה — וב.
 חן- הבריחה ההעפלה, : צורותיה בכל

 והכל ברמיזה... לחכימא ודי הברחה.
הפנים. מיניסטר בהיותו

 כשכל לכבודו, פנים קבלת במסיבת
 דיל של עזרתו על לדבר הפליג נואם
 פקודותיו, על ורמז במלחמתנו, מוק

פעו לגבי פקודות, אי־מתן על ובעיקר
 בצרפת, וההגנה הבריחה אנשי לות

 הוא אף וטען עצמו מוק דיל התערב
:ברמזים

 תופש כשאיש אלה, כגון ״בעניינים
 פעם, אף אומרים אין חשובה, משרה

עוז אלא האלה, כדברים עשה הוא כי
 הדברים. את עשו ידיעתו״ ״ללא ריו
 אשוזו, היתד, אלה, בעניינים עוזריו בין

 פלילי עבר ולה מוק. ג׳רמין מאדאם
 העזרה מימי עוד אלה. כגון בעניינים

 ועד האזרחים במלחמת לריפובליקנים
היהודים... למלחמת
 עם יחד המבקרת מוק. ג׳רמין מדאם

 הטיל כשבעלה הסמיקה, בארץ, בעלה
 לא סוף סוף כבדה״. כה ״אשמה עליה

״פלי כה מחמאה לחלק יכול בעל כל
בפומבי. לאשתו לית״

•
הצהרים לפני ו׳ ביום שוט
החוץ במשרד הופיע המצליף
׳ודרש בריטי ג׳נטלמן כמשרד
עובדי מאת במפגיע החוץ

לו לסדר השר לשכת
שרת. מ. מר אצל ראיון־בזק

״. י אדוני ״מי
ההסתד־ נשיא ג׳אנר, בארנט ״אני
הלייבור ציר בבריטניה, הציונית רות

בע אתמול רק הגעתי הנבחרים. בבית
לארץ״... רב

 המזכירים. הקשו — החפזון״ ״ומה
 להרשם יש היום. כל עסוק שרת ״מר

 וכנדרש כנהוג׳ זמן, ולקבוע לראיון
הפרוטוקול״. לפי

ל.4ד,תנ ג׳אנר בארנט מר אולם
כשבועיים. בארץ להשאר חשב הוא

 הועד בישיבת להשתתף בעצם, בא,
למ הגיע כשרק אולם הציוני. הפועל

 של המצליף מאת מברק לו מסרו לונו
הדו הלייבוריסטית, הפרלמנטרית הסיעה

 ב׳ יום עד ללונדון לחזור ממנו רש
עו ערב, ובאותו הואיל המאוחר, לכל
 של״ליי־ כיוון ״הצבעה״. להתקיים מדת
 חשוב הרי קולות, 4 רק של רוב בור״

 ביום טס הוא יחסר. לא ואיש קול כל
ללונדון... א׳

 בפני העניו את הביאו המזכירים
 מקילות״ ב״נסיבות שהתחשב החוץ, שר

נתקיים. ראיון־הבזק אלה.
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