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״מאן■■!״ אמר המזכיר
 המנואצת בציכיד, השמידו בה 1940 בשנת
 סוסים לשני רתומה עגלה שרבה יהודים,

וע לברטיסלבה, צפונית לאיטה, דרכה את
 דחוסים צפופים, יהודים, ילדי כמאה ליה

 המבוגרת ודתה, ביניהם פחד־מוות. ואחוזי
 קטנת־ טאובר בלנקה שבחבורה, היחידה
 נפשם על נמלטו הם השלושים. בת הקומה,

במל העיר את הציפו הנאצים שקלגסי לאחר
 הסוסים רגלי שקעו לרגע ליהודים. כודות
״עצרו ? שם ״מי הסתו. גשמי בבוץ  נשמע !

 עמי מעטים ימים לאחר בחשכה. מצווה קול
 מחנה שערי מול העגלה של האנושי מטענה

בע צ׳כית ציירת טאובר, בלנקה אושוינצ׳ים.
 צ׳כיה רחבי בכל תערוכות תשע של עבר לת

 בתי־ של הקבועה למנקה הפכה פראג), (כולל
אושוינצ׳ס. בגיהנום הכסא

בעק צ׳כיה, את בלנקה עזבה 1950 במרץ
 אחיותיה, ושתי אחיה משפחתה, שרידי בות

 האקדמיה של דיפלומה כשבידה לארץ בדרכה
 על ותעודה בפראג והפיסול הציור לאמנות

 של במחיצתו בפרים, אמנותית עבודה שנת
הציירים. מגדולי אחד לג׳ה, פרננד

 היתד, זו ;שאיתי." לא ״לצערי,
 לישראל טאובר בלנקה של השניה דרכה
 ב־ מארץ־ישראל תייר כשביקר ,1937 בשנת

 התרשם תערוכתה, בפתיחת ונוכח ברטיסלבה
 מיד לצאת אותה ששיכנע כך כדי עד ממנה
בתי הלהיבה הוא לארץ־ישראל. עבודה למסע
חפ את ארזה והיא והעמק, הגליל נוף אורי
 נוף את לצייר ויצאה וצבעיה מכחולה ציה,

 הגליל, בהרי יצירה של אחדים שבועות הארץ.
 הסתכמו יזרעאל, עמק ובחיק הכנרת חוף על

 את שהטביעו תמונות, עשרות של בתפוקה
״לצע האמנית. של התפתחוה דרך על חותמן

 אז נשארתי ״לא בלנקה, היום מתודה רי״,
לצ׳כיה.״ חזרתי בארץ,

ב הצר ד,חךר את לחלוק העדיפה בלנקה
 מעברה על משפחתה, בני ארבעת עם נתניה

המוח עליונותם אף על אשר עולים, מחנה או
 סממנים בהם מצאה הריכוז, מחנות על לטת

לשכוח. שחפצה כל את לה שהזכירו חיצוניים
 לאחר מיד בלנקה. אומרת מזל,״ לי ״היה
 בבית־החרושת בעבודה סודרר, לארץ שהגיעה

 הפנאי שעות את שבנתניה. קרנת לקרמיקה
 בחיק שמן בצבעי בדים למריחת ניצלה שלה

ה ובחורבות נפלא״) (״הוא הנתניתי, הטבע
 מעטים צעדים הנמצא אום־חלד, הערבי כפר

 מנוף ציורים 50 להפיק הספיקר, היא מביתה.
 שהיה מהנושא קצת סטתה ובזה בלבד, נתניה

 מולדתה של היהודית בסביבה עליה מקובל
הונ—צ׳כיה גבול שעל שורמין בכפר הישנה

יהודי. הווי : גריה
 עליה: נמאסת שהחלה בשיגרה התנהלו חייה

ה בשעות מצומצם, וציור לעבודה השכמה
 עד סיפוקו. על בא לא האמנותי מזגה פנאי.
 שעברה, השנה של ספטמבר מימי באחד אשר

ההונ העתון את בוקר, בכל כמנהגה כשקראה
 שנתפרסמה במודעה נתקלה קלט, אוי גרי

 צייר לכל שקראה חיפה, ציירי אגודת מטעם
 ארזה היא האגודה. מזכירות אל לבוא מעוניין

״מצויין,״ לחיפה. עלתה מעבודותיה, חלק

 כשהתבונן רעיוני, הצייר האגודה, מזכיר אמר
 בלנקה. של הנוף מתמונות באחת בהתלהבות

 ואף מיצירותיה, תערוכה סידור לה הציע הוא
 כדי מתמונותיה ארבע במקום לבחור ביקשה
 שהתקיימה חיפה ציירי בתערוכת להציגן

האגודה. באולם זמן אותו
עי כשערכה ,1951 במרץ טוב;" ״מזל

 אמני של הכללית התערוכה את תל־אביב רית
 לתערוכה חלקה טאובר בלנקה תרמה ישראל,
 שהוצגו המוצגים 267 בין בגן, עציס בציור
 מספר ימים ישראליים. ופסלים ציירים על־ידי
 דיזינגוף פרס של חלוקתו על שהוחלט לאחר

 223 מתוך פסלים וארבעה ציירים שמונה בין
והנ תל־אביב עירית גייסו התערוכה, משתתפי

 כדי האמנותי, מנגנונם את המוזיאון הלת
 האלמונית. בלנקה של עקבותיה על להתחקות

 של ו2ה־ בחלק זבה בגן עצים ציורה : הסיבה
הלירות. 1000 בן הפרס

החשובים □,העיסוק
שאו אחר בוושינגטון יהודי עתונאי אמר

 דולר, מיליון 26 של הראשונה, המפרעה שרה
 בן־ ״דוד :לישראל ההענקה חשבון על

ון רי  היהודית הברכה את לשנות צריך גו
 לנוסח הארץ״ מן לחם ״המוציא המקובלת

מחוץ־לארץ״. לחם ״המוציא יותר: עוכאני
 ב־ היומי במדורו הגיב התל־אביבי עוזי

 צבי דוד שר־התחבורה יציאת על הארץ
ס ק  את שיישב לפני לארצות־הברית, פנ
ה את השאר, בין הסביר, הימאים, שביתת

: לדחליל (ישראלי) שר־תחבורה בין הבדל

ויצירתה טאובר בלנקה ציירת
און .מדי צר המוזי

בתערו ציורה את השאירה טאובר בלנקה
 חזרה בגורלו, להתעניין בענוותה חדלה כה,

 הימים באחד התערוכה. פתיחת אחר לביתה
 קריין על־ידי מוכרז שמה את לפתע שמעה

 על־ידי מבוקשת טאובר ״בלנקה : ישראל קול
ה לאחר יומיים תל־אביב.״ מוזיאון הנהלת
 ״את המוזיאון. בשער בלנקה התייצבה הכרזה
 ״מזל הבית, שמש לעומתה צהל ?״ בלנקה

!<׳ טוב
 שימושית אמנות מלמדת החלה בינתיים

 :מזה ויותר בתל־אביב הקיבוצים בסימינר
 נפתרה, הנה, עד תפוקתה ציוריה, 150 בעיית
 להקדיש חהליטה המוזיאון שהנהלת לאחר

 בלנקה של יחיד לתערוכת אולמותיה את
 המוזיאון ״שטח היא, אומרת ״חבל,״ טאובר.

 בגודל מהם שרבים ציורי, כל את מהכיל צר
בצב תמונות לששים רק מקום בו יהיה טבעי.

ופסטל.״ שמן עי

— תחבורה שר ציפורים, לגרש ודע דחליל
לא.

 רוכרט ד״ר האמריקאי, הארכיאולוג
 לשם יצא לתימן, כניסה לרשות זכה כל,

מצי : המטרה גדולה. חוקרים משלחת עם
 2900כ־ לפני שמתה שבא, מלכת קבר את

 במדבר כנראה, הוטמנה, גווייתה ואשר שנה
 מים־ קילומטרים 200כ־ של במרחק ערב
 אחמד, לאימאם הביא בינתיים סוף.

 טלביזיה. מכשיר :מיוחדת מתנה תימן, שליט
 ישיבתו שנות חמש במשך : בל ד״ר מקווה
ב לטלביזיה שידור תחנת גם תותקן בתימן
צנעא.

 הב־ניה שחקן כר־שביט שיטלמה מלבד
 הקמת ברעיון זמן זה עוסק והרזה, הגבוה
מיוח זכויות תובע הוא (להם הרזים אגודת

ההז היתר, מה השבוע, ווידא, גם הוא דות)
ל להצטרף 'לשאוף אותו שהניעה דמנות

 13 בגיל ״כשישבתי : בר־שביט סיפר הביסה.
 יפתח, בת בהצגת וחזיתי פתח־תקוואי באולם

 פוצצתי זאת בכל אך במיוחד התלהבתי לא
ב ההצגה באמצע מנופחת פיסטוקים שקית
 אף ״אני :אבי עלי איים ואז גדול. רעש
 מתוך להביסה.״ ות אותך אקח לא פעם

 איני שאם החלטתי פיו, את להמרות כוונה
 עם לפחות אבוא הביסה. אל לבוא יכול

!״. הבימה

הטובות הדעות
 בישראל, בריטניה של השני צירה כשהגיע

ה ממשרת ארצה אוינס, פרנסים סיר
 יהודיה (שמספר בניו־יורק הכללי קונסול

ישר תושבי ממספר שתיים פי כמעט גדול
ה במזרח הייתי לא ״מעולם : הסביר אל)

 ארצות־ בין ביליתי חיי מימי שנים 26 תיכון.
 אם כשנשאל, אך פאנאמה.״ לתעלת הברית

יש בין נוספות שנים 26 לבלות חושב הוא
 יותר יהיה ״זה : השיב סואץ, לתעלת ראל
זאת.״ בכל מדי,

 ציר פייטר, מודים של הכבוד אורחי
 או״ם, עצרת מתכנסת ׳בה בפאריס, ישראל
 הציר של היפהפיה בדירתו לראות תמהו

 כשגבה ערומה אשה המתאר ענק שרטוט
 על כשמצאו תמהו, יותר לצופים. מופנה
 בהבלטה מונח, שרטוט אותו ליד קטן שולחן
תנ״ך. ספר יתירה,

 של והשמן הנורבגי המזכיר לי, טרינוה
ה רוגז את ליישב כיצד דרך חיפש או״ם,

 מספר, חודשים לפני שסרב, על סובייטים
 בניו־יורק. שלהם קוקטייל במסיבת להופיע

 הסובייטי, שר־החוץ השבוע, כשהזמינו, אך
 היה לא למסיבה, רישינפקי, אנדריי

 כנצי־ לשגר נאלץ זאת, בכל להתפנות, יכול
בנותיו. שתי את גותיו
ה סיום מאז השלישית בפעם השנה, גם

 הנהלת בישיבת ישראל נציג נכח לא מנדט,
 ירושלים. שכם, שער שליד רוקפלר, מוזיאום
 אליעזר פרופסור הוא הנציג הסיבה:
 רצו לא הירדן ושלטונות פדקניק, ליפא

 של אביו שהוא הארכיאולוג כי לכך להסכים
 שעות משך ישהה ידי[, י;אל הרמטכ״ל,

ממלכתם. בתחום ספורות
 אריה ראשון־לציון, עיריית ראש כאשר
 חינוכם כי העולים לאחד הסביר ׳טפטל,

 לשנה, לירות 80 לעירניה עולה ילדיו של
 בלבד, מסים לירות 4 משלם שהוא למרות
 אני ? יש מה ״אז :בתמהון העולה השיב
ה של לבית־הספר ילדי את לשלוח יכול

 ואתה כלום לי יעלה לא זה ואז ביפו מיסיון
חינם!״ שלי הלירות 4 את תרוויח
לונ עיריית ראש הוא בוים לסלי סיר

הש סיפר בתחומיה. נולד שלא הראשון דון
הב השידור בשירות חייו, תולדות על בוע
 המשלוח בחיל כאוסטרלי, ״בהיותי, : ריטי

 המערבית בחזית הראשונה העולם במלחמת
 ערימת על והוטלתי קשה נפצעתי בצרפת

 שעבר קברן שבשדה. החולים בית ליד מתים
עדיין הזה ״הברנש :לחברו העיר לידי,

״חי  אותי והעבירו תה אותי השקו הם !
 הייתי מכן לאחר שנים עשר הרפואי. לטיפול

הבריטי!״ בפרלמנט שמרני ציר

בלשי חידון פתרזן
 בחזה הפצע את וראה הסמיכה את החוקר הרים כאשר

ת. לא רצח מעשה לפניו כי מיד הביל האשה  התאבדו
ת יכולה היתה לא האשה התאבדה אילו כי  להתכסו

בלב.. עצמה את שירתה לאחר
שובה ששלחו הקוראים ביז ה ת כונ  חנקי? יוסף זכה זו נ

לאילת. בטיסה מקדימה

96 תשבץ
 לבני י-־חק נ״גיש והבטויים, הפסוקים תשבץ לאחר

ר עורך שא העוסק שגי תשבץ התשבץ. מדו  — מיוחד בנו
שובים תשבץ בארץ. י

: ן ז ו א שוב )1 מ שון הי שוב )4 ; החולה בעמק הרא  י
ה; בהרי אשר בבית־נטיף שהתנחל צעיר ד הו  מחצית )10 י

ת; רו ר; )11 מ ט; איבר )13 גו ל  שבכה )15 ;זל )14 בו
שוט )17 חלון; על ברזל של ת; ק או ; )10 ל כו תו  ב
ה; )20 ר ב )22 צו שו ש; חנה שם על י  קריאת )25 מנ

ב; א שיות )26 כ הקיבו מגדולי )27 ; דרום־אפריקנית אי
ץ; צים שב )30' באר שרון; י״ח בן מו  לבית; כסוי )32 ב

 )36 ; (ר״ת) יפה ישראלית עיר )34 ;יאיר נרו )33
ש שמ ר מ או שומר קבוצי מגדולי )37 ;למ ;הצעיר ה

ת כולל שם )39 ת לעפרו  על )41 : האדמה מן המופקו
ד; )42 ;דן בחבל כפר שמו ד  השומר־הצעיר קבוץ )44 מו

שו מנו שפר ם עשרות מ מוניסטי שרד מנהל )46 :קו  מ
 הניע )51 ;חוזר קול )50 ;ישן )48 ;והתרבות ההנוך
שב )53 ;לקיצו שב יהודה בדרום מו  חיילים ע״י המיו

שוחררים טי; מהצבא מ ה; מדה יחידת )5י5 הברי מ דו  ק
 ;במצרים יהודי מקדש מקום )58 ;הגבלה מלת )57
מי שנוסדה קבוצה )59 שוני )60 ;המערכה בי מרא

שובי הירדן. בעמק ומגדל״ ״חומה י
: ך נ ו א שב )1 מ בגליל כורדיסטן עולי של מו

שוב )3 ;לחם )2 ;המערבי בעבר־הירדן ישראלי י
חי; ה; )5 המזר כ ש ח יוצא' של קבוץ )6 ל מ״  בגליל פל

שוני )7 ;העליון ם הציונים מרא אליסטי צי )8 ;הסו
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שב קבוץ )9 ; למצרים שכנה ם שנתי שמר־הירדן במקו  מ
ה )12 ;שנהרבה הונ הה כ ה נבו  של קבוץ )15 ;במדינ

שב הונגריה יוצא' ב שהתי שב )16 ;1949ב־ בננ  של מו
ם יוצא' ב; מוני ג ח בת קבוצה )18 בנ ת כ״ כנ שו  ה

צרת; הרי למרגלות ל; )21 נ ק נ  צפוני קבוץ )23 או
כן י״ב בז שו ת; בירה )24 קרי; אל מעיז ליד ה פי רו  אי
סס )26 אר )28 : בו ת קבוצה )29 ;הולנדי תו כנ שו  ה

תה שרגילים הירדז בעמק שם לכנו שב )31 ; המדיה ב  מו
קו יוצאי של שפלת מרו שוב )32 ;יהודה ב פת י  שבתקו

ש המלחמה שך נכב ת ע״י אחד יום למ לני ב )35 ;ה שו  י
 זמז לפני )37 ;בדרום היסטורי שם בעל שנים ט׳ בז

שוב )38 רב; ת שסבל החולה בעמק י״ב בז י  מן רבו
ת יבשק )41 ;ושבע עשרים )40 ;הקדחת קפ  ;מים מו

שר למנרה אתר שם )46 ראש; )45 במים; חי )43  בגליל א
שב )47 ;העליון  העולם מלחמת חילי של שתופי מו
שב אתר שם )49 ;המערבי בגליל השניה מו ה, ל  בהדרנ

שבטי )52 ;ביהודה אשר ת חבר )54 ;ישראל מ ס כנ  ה
שונה ך הרא פ ט ש- שופ חוזי; ל ; )56 מ ו כ תו  איבר )58 ב

האדם. בנוף

95 תשבץ פתרון
: ן ז ו א בבל )10 ;חלאה )6 ;צר )4 ;להבה )1 מ

ש )11 ר; )13 ; נמי א; )14 צי רין; )15 נ ד  פג )17 מנ
תרו; )18 ה; )20 י מ ה; )23 רי ל ס  רש )27 ;לו )25 וי
ת )30 ;יה )29 כו ה )32 ;אי  לי )36 ;נד )35 ;פלוג
ה; )38 ;רו >37 ל עי ר; )43 אדרת; )41 מ פי מם )45 ס
שמרות )46 ש )51 ;בק )49 ;מ  )54 ;חוסן )53 ;סנ

אנדה. )57 ;חץ )56 ;דממה
: ך נ ו א ; )1 מ בן  צמר )4 ;בל )3 ;הבאי )2 ל

ץ; )7 ;ריר )5 ה )11 ;הרג )9 ;איפה )8 ל סי גנו
ר; )12 רי; )15 שי לי; )16 מ ; )19 ני  מוק )21 תו
סון )30 ; של )28 ;נתין )26 ;לה )24 ;חרפה )22  אדי
ת )39 ;נע )35 ;גורם )34 ;ורד )33 ;ול )31 פ  ל
40( ; ם; )41 הי מנ ח; )42 א ״ ש ד; )44 ת ד )45 רבי ס מ
ח; )47 ף; )48 מו ״ ם ה; )50 ר מ ם; )52 ק מג. )54 ש
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