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 אורגים; כלי )23 סתר! מקום )20 כבשים; )18 גבורשכספירי! )17
 מציודו )29 שם! בעל פסל )28 הבהמה! ולד )27 יווני! משורר )26
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 מגדלור; )30 גף; )28 משנה; )26 אש; )24 יבמה; )22 סדר; )21 פג;
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ם סי ר פ ץ ה טכ תי  : ״ז״רמינל״ — פ״ת ,59 הרצל רבינוביץ, רות :42 ל
 ;הדין״ בבית ודמע ״צחוק — ירושלים משה, מזכרת ביגיא, דוד
גל. לי. הצלילים״ בארץ ״עלייסה — ת״א א׳, 8 החשמונאים צבי, דוד

ה מ * ■לדים כ ה ח פ ש מ ל
הווארי, (״נג׳אדה״) נימר מוחמר

 ממוצא נצרת יליד ,43וד בן הדין עורך
 לממשלת משפטי מתת־יזעץ שהפך בדווי,

 — ה״נג׳אדה״ — צבאי ארגון לראש המנדט
ה,סות — הצבאית ולתנועתו למופתי התנגד
 בן ראש משמר עם להלך נוהג היה תה״.

 שלושה חגור מהם אחד כל איש׳ עשרים
חב תיקונים לתקן ניסה הווארי• אקדחים.

 ועוד) קיבוץ (הקמת הערבים בקרב רתיים
 התנועות כל איחוד אחר לבסוף, והיה,

לאחד ישראל, ארץ ערביי של הצבאיות

רוסליני ורוברטו אינגריד
פחות. או — ילדים תריסר

הנו (תנועות אלשבאב״ ״מונאזמאת מראשי
 העיר של הבטחון ועדת !ראש הערביות), ער
 לברוח נאלץ הוא המלחמה• פרוץ עם יפו

 המופתי נציג סלמה, חסן מפחד למצרים
 עבדללה, על־ידי נתמנה, כך אחר מתנגדו.

 ונציגם בירדן הפליטים על רשמי מפקח
בש בלוזאן שישבה בעת הפיוס ועדת ליד

 על רכוב זאת שנה בראשית כשחזר וויץ.
 גבול דרך לישראל, הלילה בחשכת סוס

 מתוך לשיבתו הממשלה הסכימה הלבנון,
 כוח את תבטל אשר מפלגה שיארגן תקווה

 הקומוניסטית המפלגה של הרב השפעתה
 זכה הוא אולם והמחוז. העיר ערביי על

 שאינו כשנתברר השלטונות מצד קריר ליחס
.קויזלינג. של תפקיד למלא חושב

 תנאי על לצו . בקשה הגיש השבוע
 מנהל נגד בירושלים העליון הדון מבית

 לו לאשר המסרב בעירו, האספקה מחלקת
וה להלבשה תלושים פנקס ולמשפחתו

נעלה.
 וברצוני ילדים עשר לשנים אב ״אני

 לי ויש חיים, (היהודים) שאתם כפי שיחיו
 צחה בערבית טען — זאת״ לתבוע הזכות

 למרות הדין, בית לפני להפליא וגרונית
העברית. בשפה שולט שהוא

 מבית הבזק גט אחר חדשים תשעה \7
 מידי יותר רשמי גט ניתן מקסיקני, דין

 ד״ר המנתח לרופא בקליפורניה דין בית
 לשעבר, אשתו אמרה לינדסטרום. פטר

 צלצלו (״למי אינגריד היפהפיה השבדית
הס למפיק שנישאה ברגמן, הפעמונים״)

טו האיטלקי רטים ר ב  (״סטרומבולי״) רו
נגמר שזה מאושרת ״אני :רוסליני

 ותשתתף שייתכן הוסיפה היא סוף״. סוף
 ״אתם :נוספים ילדים ותלד מספר בסרטים
הא האיטלקיות המשפחות דרך את יודעים
 (ילדים)... עשר שנים או עשרה לה...

הרבה״. כך כל אלד שלא סבורתני אבל
 המנהל בקי, רוברטו פרופסור י7

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הכללי
העב באוניברסיטה זה במקצוע ופרופסור

 המבטא ,נעים קומה, נמוך ,42,־ר בן רית,
 באוניברסיטת מדריך נתמנה הידיעות, ורב

 ,25 בגיל מלא -ופרופסור 22 בגיל רומא
 בעולם. הסטטיסטי המדע גדולי על ונחשב

 בימים שיצא לשכתו, של השמיני בירחון.
 במדינה הילודה כי הפרופסור גילה אלה,

 26 של ילודה משעור עלייה, בקו נמצאת
 לאלף 35ל־ 1949 במחצית תושבים לאלף

זאת. שנה במחצית
 שיעור אין בקי, פרופסור קבע אך,

 הוא, לעם. בריא קיום. מבטיח זה ילודה
המתמ עם (יחד רבות שנים במשך הלוחם.
 המש־ להגדלת פרנקל) הפרופסור טיקאי,

: המשיך .העברית, פחי,
 מספיקים למשפחה שניים או ילד אין

 ילדים ארבעה :כה) (עד שלו מכסתו כלל.
עצמם לבין ביניהם המפטפטים חמודים,

 איטלקית בקטעי מתובלת צברית בעברית
מתנגנת.

ה מ ם כ שי ה רא רי עי * ל
 בבחירות שנצחו הכלליים הציונים \י7

 לראשות נוסף לעצמם, תבעו העירוניות
 ראשויות להם, המובטחת תל־אביב עירית

הבאות: בעיריות
וה הפנים כבד קריניצי לאברהם

 העיר. כראש מובטח שהיה 64ה־ בן גוף,
 ראשי מפקח טורקיה, בצבא סרן היה
 הטורקים לרכבות דלק עצי כריתת על

 בנגרות השתלם ישראל, בארץ שהילכו
 בית מייסד והיה מצרים, של באלכסנדריה

 אחד בארץ. לרהיטים הראשון החרושת
 מוע־ ונשיא רמת־גן מייסד תל־אביב, מבוני
 הפרטית היזמה איש ; 1926 מאז צתה

 יפת-נוף גנים לעיר המושבה את שהפך
ומש זרים ודיפלומטים קיטנים, המושכת

 קריניצי אברהם תעשיה. כמרכז גם משת
 רמת־גן, בוחרי קולות מכלל 380ב־״/ זכה

 המועצה. של 17 מתוך מקומות ובששה
 מתרפא: הוא שם לניו־יורק, עוזרו לו הבריק
נצחת.

הספר העדה נשיא אלישר, אליהו

 ,51 בן ועין, אף חד וסוחר, דין עורך דית,
 6147ב- זכה מהקואליציה, שפרש הספרדי
 הוא בירושלים. שניתנו 38714 מתוך קולות
 הכלליים הציונים כוח את 17 פי בכך הכפיל
 בבחירות בלבד, קולות 361 (שקיבלו בבירה
 ארבעה הוקצו לרשימתו הראשונה). לכנסת
 אליהו של מתחריו המועצה. כסאות 21 מתוך

 בן־צבי יצחק הם העיר לראשות אלישר
(פרוגרסיביים). אוסטר ודניאל (מפא״י)

 שאף הדתית, החזית החליטה בינתיים
 את לתבוע מקומות, בארבעה זכתה היא

 משה הרב— רשימתה לראש העיר ראשות
אגו איש הוא הרב פרוש. ־ יקטן גל
מג וחובש ממושקף זקן, עטור ישראל, דת

 ירושלים יליד השוליים, רחבת רבנים בעת
 מפעילי היה הארץ. לילידי שמיני ודור

 מקשר ובעבר הדתיים וההתיישבות החינוך
הסוכ להנהלת ציונית האנטי האגודה בין

נות.
ד7 ב ו ן ן מי, \ ע ־  וראשה נתניה מייסד כן
 התואר, יפה תקוה, פתח יליד ,45,־ד בן

 צופה, הוא בנות, לשלוש ואב לטרון עציר
 שמפעל האיש ותעשיין. ספורטאי עתונאי,

מפעלי רשת פיתח ובה נתניה היא חייו,

 ביותר עדין במצב נמצא יהלומים, תעשיית
 שכדוגמת מכיוון, הבחירות, מן כתוצאה

 הכלליים הציונים כוח היה תקווה, פתח
מפא״י״. של לזה שיוה
 פרדסן ,49 בן יפו יליד ספיר, יוסף 57

 בית חניך ומקריח, מרצין שפתיים, חשוק
 וארצות בספרד השתלם למורים, המדרש
 ! הדר פרי וחיטוי הובלת באריזת, הברית

 ״פרדס חברת מנהל המשמש כנסת חבר
במ תקווה פתח עיריית וראש סינדיקאט״

 יותר קולות 58ב־ זכה שנים, עשר שך
מקו־ ובמספר — מפא״י — יריבתו מאשר

שטרן יוסך הצייר
יותר. או — חולש בעוד

 מקומות 17 מתוך — חמש/־, — שווה מות
המועצה.

ה מ * שני□ כ ה א ר הו כ
̂ר \7  ממושקף, שוב)—( בוגר חיים ד׳

 העברית הגמנסיה מנהל וחייכני, שיער שב
 44 לפני ממייסדיה שהיה ,74 בן ״הרצליה״

 והוראת הגמנסיה מהנהלת לפרוש עומד שנה,
 הוא והגיאולוגיה. הגיאוגרפיה מקצועות

 רובע הקמת על הפיקוח את לידיו יקבל
הח בקרקעותיה ־לקום העתיד הגמנסיה,

הירקון. גדות ליד תל־אביב, בצפון דשים,

 דוקטור כן־יהודה, כרוך ד״ר 7̂
ממוש שיער, אדום ופיסיקה, למתמטיקה

 ״החוגים״ מייסד חתוך, מבטא בעל קף,
 בנות, לשלוש ואב עולים״ ,מחנות שהפכו

 שניהלי המדינה, של החינוך אגף את נוטש
 הגמנסיה, להנהלת וחוזר היווסדו, מיום

 — הקודם מנהלה פרוש עם לו הצריכה
בוגר. הד״ר

 צייר, שטרן, מלא״) (״בגיוס יוסי 7̂
 עינים צהובות, שערות יפהפה, ,27 רתק;

 בעוד ״ :לחבריו בישר מבריקות׳ ירוקות
 אני המשרדיים׳ הסידורים ידפקו אם חודש,
מ סטיפנדיה קיבל יוסי לאנגליה...״. נוסע

 שנים 3 במשך הממשלתית. החינוך מחלקת
 בצלאל בבית־ספר מורה . בהיותו

 לו והעניקו לכשרונותיו לב שמו
 זכה ההוראה בתקופת שטרוק״. ״פרם את

ש אחת תלמידה : מקורית במחמאה פעם
 מתפעל מבט השעורים כל במשך בו תקעה

 : השעור בשעת ואמרה אחד יום התפרצה
יפה!״ שאתה כמה ״המורה,

 נסיעתו תהיה לא זו נוכחית נסיעה
 ב־ נולד הוא שטרן. יוסי של הראשונה
ל מקלט שהיו הבקוין, בהרי אונגריה,
מר בית בעלת היתד, משפחתו שודדים.

וש שנים מאות במשך בירושה שעבר זח,
 קרקס. ושחקני וצוענים לשודדים אכסניה מש

כמו להיות ורצה מהאקרובטים התפעל יוסי
 ולנדוד. אליהם להצטרף בקש פעם ובכל תם

בבו לבית־ספר לנדוד... הצליח 10 בגיל
 בא־ הפעם אבל שוב נדד 16 בגיל דפשט.

 חצי שהסתובבה ,זקריה״, הפליטים נית
 להגיע הצליח סוף סוף השחור. בים שנה

 זה ובמקום שנה חצי ישב שם לעתלית.
 התפעלותם את הביעו חבריו לצייר. החל

 העניקו הם :ביותר המתוקה בדרך מציוריו
חלבה. לו

 מתעצל שטרן יוסי אין הנסיעה לפני גם
 בירושלים האמנים בביתן — עיקר כל

 לחודש 11ב־ שנפתחה תערוכתו, מתקיימת
וה הטבע מן הלקוחים רישומים 300 בת

דמיון.
המת ציורים עם החדש ספרו יצא בקרוב

גדנ״ע״. ״באד,לי הנעשה את ארים
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