
ספרותי ענק תשבץ
: ן ז ו א ה; )...1 מ ת מו עי )4 ה ה: ב ו או נ

ה )8 ה; מי י לי ם; ודד בחכמה )...9 ש שני  )11 ב
מא מהבר ם״; ״רו שלי רו  המספרים דאש )14 !י

מינו הגרמניים בניו״ ״יעקב מהבר בי )16 ;ו
י דו  :״פר־נינט״ מחבר חנורבניים הדרמטורנים נ

לו מחבר )19 !״ של ״נלנו ירוע סיפור )21 ;נינו
מן; של ש רי לד אננלי דרמטורג )24 פ באיר שנו
ר; לא ומת לנד ב כ  בוברי"; ״מאדאם מחבר )26 מ
36( . א.. שון המאמר הדרד״, ״י  אחד שי הרא

ם; פה )32 הע  :אריו״ עם... תורה תלמוד ״י
)36 ;נשם )35 ;תורפה מקום מציין עקבו )33

ת נמצא שמלו ם מחבר )38 ;נשים ב מוני ש  אלף ״
״ מתחת מיל ם מי )40 ;כן סי אף... )39 ;י

ש; שלושים לו ש נ; של ידוע שיר )42 ו לינ פ  קי
טן״ ״... )48 ;פקודה )45 ;צער מלת )43  הקפי

שקין ה״ מחבר עברי משורר )49 ;לפו ״מצב
״ בת ״שירי שני )50 ; פרטי) שם (כולל ציון

ם שוני כ״ל; של הרא  של תנכית אידיליה ).51 מי
; נ ״ ל ד; ... של דברים )52 י כ ל; )53 ב פו  )55 כ

א: באלפא אות ת  סי ... אני אין ״אם )56 בי
ם )58 ;לי ר רנלי את בו שמי מלת )55 ;האסי

ת )60 ;יחם פו  ;מהאדמה העולות זעירות מים טי
א על )61 ש ה נו ל נורקי השאר בין כתבו ז פי  ו

אין )63 ;בוק סופרת )66 ;כבעל...״ חכם ״
טה מחברת צרפתית ה״; ״פרי טנ ק .68 ה  יצור )

ע מכני פי צמה )71 ;לצ׳אפק ר.או.ר. במחזה מו
 משורר )78 ;הציץ... 175 ;קול בת >73 ;ריחני

ם; טבע אננלי.  פרנץ של ידוע ספר )79 בי
שכן, )81 ;קפקא עון )82 ;דירה מ ה שבו שהי

אה כלי ת ההסתדרות של מבט ת הציוני  ;העולמי
 )88 ;רקבון )87 :סוד )85 ;צרפתי מטבע )84

א :חפר כתב עליו )90 ;חדה שן הב ״הו או
ראיו 30 את  ;ערב״ לעת המפקד בשעת טו
ד; ... )91 ב ; ״וילהלם מחבר )93 ב ״ ל  שיר >94 ט

ש ע יאו ; של ידו לנ מו )95 י  מחבר של הפרטי ש
ד״ לנ אלטנוי שה מחבר )96 ;״ שלו אחת בסירה ״

פו )99 ;כריתות ספר )97 ;הכלב״ מלבד סו
ן )100 ;סיום של אי ״; בצרפני ליונה תקוה ״  ה...
פו )102 שול של סו ס לא )103 ;של מ  ;מנו
ה; ... )105 פ קב; מבני )107 ל ע  הטס־ עיר )110 י

ם שים שי )112 ; והתמימי לא ״אם )114 ;נבלה מע
ת את מאת בדרד״ ..... )110 ;יסדתם״ ... רק הטפחו

ק )...120 ;הוכוואלד ת; מפי ליו רנ ת )122 מ בי
ביון והספרות הדרמה מרכז )123 ;בנולה הספר

ת )125 ;העתיקה :החלטה או חוק $כטל הזכו
לי ספר )126 א ע ר ז די ת' א יצא נכנם... )128 ;מ

צי ניבור )129 סוד־.  דראמה חיבר שילר אנדי. שוי
; ו לי ; )130 ע ד ; )...132 כ קי נ ; )133 ו ן נ ע

ד; )138 די ; )136 י ן י אני )138 מ  והשיר ה... ״
פר )139 ;עבד״ לי ת מחבר אננלי סו דו־ ״תמונ

״עלי מחבר אמריקני משורר )140 ;נריי״ ריאן
״' ב ש ה מחבר רוסי סופר >141 ע אנ  ;קרנינה״ ״

 העיולם חיי לו קנה — תורה דברי לו ״קנה )142
פו אדם )145 ;זרוז מלת )143 ;ח...״  אבד שכס

; ה; )146 לו תנ שד את ״אם... )148 מ  נפ
ת״; ע ד שא )...149 ל ; את הנו מו צ  מחבר )150 ע

שם״ ״קדוש )151 ;בארץ מכבר לא ביקר ה
ה; מ לי ב )153 כ סיו אננלי סופר )156 ;בלע״ז נ

ת״; ״מלחמת מחבר מו ל עו  ;מתענג )158 ה
שיח )...161 או ו ד ה... )163 ; ועסק) ענין ( לי הו

)167 ;ביאליק של שירים סדרת )165 עכבר;
שה שף מע הודי סופר )168 : כ מו על רוסי. י ש

 ; ת״א בפרורי ורחוב ציון שער העירונית הספריה
שפחה״ ״באין מחבר צרפתי סופר )170 )171 ;מ

רון; של גדולה יצירה  ירה טל וילהלם )173 ביי
ח זה דבר טו )174 ;בנו ראש שעל בתפו מו ה
 )176 ;מדבר״ מתי לד אחוי מדבר״... ״םתי של

הי; ה; מן עולה )179 מחלקה; מפקד )177 נ מ ד א  ה
 ; הולמם שדלוק את לעולם נתן )182 ;שלית )180
; ״מסה מחבר )183 ״ ש ע מ  של ידוע ספר )184 ו

קין; ס לנ מו )186 ;שקספיר של טרנדיה )185 ס
אם לנו רב ״עתה )189 ;אולם )188 ;מזמר
טוי ״ נ פו )191 ;(ביאליק) ה... ר; של סו פו ס

ד; )192 ה; את ... )196 צער; מלת )194 סו א ס  ה
ג; )199 ל; משרש התפעל )201 סיי )203 מז

אנטי־ של אהובה )205 ;אחד־העם של מאמר
אין )209 ;סופוקלם של בטרגדיה נונה. אף ״
תנו שעל פר שלא אדמ ; כו ״ . . שוי )211 ב. ע

בעפר ..... )212 ;שיר עליו כותב אלתרמן מכסף,
ם״; רנלי מי כ ה; )214 ח כ מי מ מקצתם )215 ת או
פניו לאדם רים מד )217 ;ב ; חוטם >218 ;מע
אין )219 ם ״ מכי )222 ;אדון )221 ; ה...״ על סו

״ ואחד בפה ״אחד ;הבן אחות )224 ;ב...
; מי לי אני אין )...225 ״ י ; )227 ל כי תו  )228 ב

ה כותרת שנ ר״. ״קבורת לספר המ מו טוי או ח  ב
ר; יותר אדם לנפילת ת ״נקס מחבר >229 ויו
תיו ברית״ מו מן לא הועלו שעצ ה; מז צ ר  )230 א

ם מזכיר )231 ;השביעי הטור בעל )232 ;או״
ש; ששים ש ש )234 ו שמ ר; מ או מ  )235 ל
ת )237 ;בלבד שמו ;זקן )238 :האלוהים מ

נו )239 אי ;זולה אמיל של רומן )240 ;מת ש
הודי דני ומבקר סופר )242  )245 : )1927 (מת י
שלה לרשות העביר )247 ;באזיקים שם ;הממ
הנורא המדבר נם )252 ;בכבלים אסר )250

שראל :אחריו עונה הריק המדבר ם...״ 1 ״י ; קו
מן עברי סופר )254 ם א בחברת )256 ;הצמצו
נו בני שלי הנזכר אדם שם )257 ;טרזן חי מי  במ

ק ל׳ ופרק ; פסו ( ' ת )259 א מו ע; מי בו ש ה
ת )263 ;טוב לא )262 ;למד לא... )260  שדרו

תיו שם על בתל־אביב מו שורר של הפרטיים ש  מ
ת מלת )265 ;נדול תיבות ראשי )266 ;שייכו

 אלט־ של העברי תרגומו בשם הנקראת עיר של
לנד שה )268 ; נוי ; עבודה כלי )269 ; סדרים ש

מן לא (יצא כתבו עליו בית )271  בספרית מז
ת שירים ספר )272 ; פועלים) א נתן מ
אמר )273 ;אלתרמן  הרמב״ם; על העם אחד של מ

 )275 ; שקספיר של ביותר הידועה הטרגדיה )274
; כו תו ״...277 ב מו קונה ) ל  ;אהת״ בשעת עו

ף אבר )280 ;ור״ת> וחלילה חם )278 ;בנו
ת; מילל )281 לו ; )283 בלי שן )285 י

שת מחבר ;הכניע )288 ;המןסקטרים שלו
ר )290 עץ )293 ;שלנו הניקוד נקבע זו בעי

מה ם... )295 ;לתומר הדו ;בדבריכם״ ״חכמי
שה ״כל )299 ״, הזאב עצמו... העו לו כ  אחת או או
ר; מן ד ע ה; )301 ה מ לו ה ה...״ )302 מ  לקרל ״

;פרחים העלה )305 ;לי שייד >304 :מרקם
;מספר ונם ארג מין )308 ;וחשבון דין )307
ש )311 ;למעט בא )309 )312 ;ב...״ דברים ״י

״...314 ;משחז עו ) ם: לנתן מחר״ יני ח )315 ש
ב; טו ״...317 ר ר״ ) ק; הצפו אלי  משורר )318 לבי
קן אננלי טי מנ הת גיבורי ״אחי מחבר )319 ;רו
ת ספר )320 ; חלה״ א נו ויקטור מ )321 ;הו

ה; מתחרה )322 דולקת; צ רי ; )...324 ב ן נ מי
כו )325 תו מיכל היה כזה )328 ;קיים )327 ;ב

ם אד״ הן; ל כ טן; פתח... )329 ה ש  אבי >330 ל
שה ״אין... )332 ;נחור ר״ נע א )335 ;סניגו הו

 )337 ;(ביאליק) חידקל ונהר פרת נהר בין מתמר
אה אדם ה... ״כל עי חוץ רו ״ מננ מו צ )340 ;ע

א )342 ;חרשת אלסת עיוורת סופרת ש ב נו שו ח
מיו הלוי יהודה בשירת  מחבר )344 ;האחרונים בי

א )346 ;נוליבר מסעי שי )347 ;שלי טנ מרא
נו העבריים המספרים מי  ;כלה״ ״הכנסת מחבר בי

נו ״בור... )349 אי בד ש א ה״ אף מ פ )350 ;טי
; כרין ״דין... ״ ה א שה... )352 מ ת; של נע מו צ ע

חוי )354 ;לחם פרוסת )353 אני שנם חבל ״
״; . . . י נ נ ת ״על... )355 אי ש״ בי  :לביאליק המדר

מ... )356 ק״ יצא ״ תו )857 ;מתו בעל של שרו
ולשנינה. למשל הסד זה חי

: נ ו א מ שה; מלת )2 ד )3 בק
אגרות שכתבו נרמניים אחים )5 :בוסתן

ת שיו מע נו המנעשלה שראש מלה )7 ;לילדים ו  אי
עי ספרו )8 ;לה נזקק בסקי של הידו סטוי ;דו

הודי סופר )9 ם על נם שכתב בארה״ב י שאי  נו
ם; צריי ץ החייל מחבר )10 נו ק; האמי יי  )12 שו

ח; מפתן ת  לשחרור שנלחם אנגלי משורר )13 הפ
 פעם )15 ;הלענה טעם )14 ; תארו) (כולל יוון

; לפני מן ת מספר )17 ז שורו ה; ה ט נ סו  )18 ב
ם )19 סכום;  (ר״ת); למבין די )20 שקון; בו שמי

נו )22 ר; פקח אי ת ת; צדף 23 ביו לי מרנ  )24 ה
אל הבאר״. פי על ״ערב... )25 ;זמיר לעמנו

; מי. )27 ;ונקל א תן ״...28 י ביו — הסנדלר״ )
131 ;לילה רסיסי )29 ;אנדרסוו על גרפיה

הו איז  תמר של אהובת )33 :אדם״ מכל חכם... ״
״ ב״אהבת ; הרצל מאת בלורית״ ״... )34 ;ציון

ף״ מחבר )38 ת הנדולה )37 ; ״טרטי צירו ; נטה בי
חוף )41 ;מחזה ראסין כתב עליה יהודה מלכת )39

 )44 ;אש בו שאחזה עץ גזר שארית )42 ;הנהר
; השייך ים ו ; שם )45 ל אנו ב  נשארתי )...47 צ

א אף והשכינה ה כנף הי מינ  ראשי על השבורה י
״ הרעידה״ בדי שה עיר >48 ;לביאליק) (״ל שמ  ש

ת דרכים פרשת ת בתולדו  עברי סופר )54 ;הציונו
ת מחבר ציוני ועסקן ם״ ״חטאו  מחבר )57 ;נעורי

שון״ מ ש ת... )60 :״ ש ״למו ;ההר״ את לכבו
רט )64 ;קוסם )62 ;כן )61 שי ספו מו )65 ;שי

מצא )67 ;רעל )66 ;כאב מלת )69 ;בספר נ
ד תואר פה )70 ;הולנדי כבו ;התקוח של סו

א מסוני )71 שו אין )74 ;עני )72 ;ה אף ״
תנו שעל פר שלא אדמ ״ כו ף )75 ;ב... סו לו פי

אלוהים היה ״אלמלי :שאמר צרפתי ומשורר
או״ *ורד היה קיים מצי פריו עץ. מין )76 ;לה

א ברחובות נמכר שהו ה )79 ;קלוי כ מדי  ידועה קו
ר: של ליי ט; דון נלחם נגדן )80 מו שו )82 קי

שון; העברי הירחון א ר ש )83 ה ק; לו שי  בר
הודי )86 ;שתיקה״ לחכמה ״.., )84  מאת ..." ״י

ר טוננ כ ר )89 ;כתובת )87 ;פוי ת ניבו דו אנ
שפיגל ... העם. ר המלה בצרוף )90 ;אויננ א אוי  הו

ע מו )92 ;אקלים מבי סני- אחד של הפרטי ש
ריו  מחבר עברי סופר )98 ;דיקנס צ׳ארלם של בו

)104 ;הרצל של ידוע ספר >101 ;״במדבר״
בינזון מחבר אננלי, סופר  אבר )106 ;קרוזו״ ״רו
 (בהמלט); לאופליה לארטם היה כזה )108 ;בנוף

ה; ).!.109 צו א; )110 מ ר  לאוכל סמל )111 י
א(112 ;יניעה בלא הבא ( ; כו תו ר; )113 ב מ ס  מ
מו )114 ע ת ט חי ש; כצפי ב ר: )115 בד )117 נ

;שלילה מלת )119 ;שפט )118 ;כאב מלת
הו )121 בוך... איז רו; את ני צ שיבה )123 י י

רו )124 ;באבל ע שי דו ;פו אלן אדנר של הי
.; שרץ לטהר יודע )126 .. ״ן ק אבאי )...127 ב

שה שעל עיר )129 ;זוזי בתרי ם כבו מספרי
סאה האיליאס די צי סופר )131 ;והאו מחבר שוי

ד״ ״נרקיס מונ לד של נדולה יצירת )132 ;ונו
ת על ביירון נלוי תפקידו )134 ;תנכית דמו

ם שעי )137 :חי) (בעל לגזרים קרע )135 ;פו
ב; רך: כפול רוחב )138 עז ומנ סופר )144 או

ם״ ״השקרים ציוני היג סכמי ם״ המו כסי אראדו  ;ו״פ
ר )147 ל״נ של שי מג- עברו את מסביר בו י  מהרו

ת״ ״... )150 ;לריאליזם מיזם מו  מרן; לז׳ול התעלו
ת )151  )154 ;(ר״ת) ונשלם תם )152 ;הבן אחו
ה >155 ;למעט בא  כדור של שטחו רוב את מהו

ת )156 ;הארץ )157 ;צ׳רצ׳יל של הנצחון או
ארבע: ששים ם; מארבעת אחד )159 ו בני ה

160( ; ג ו ; ב... ״<צא )161 ז ״ ן עי ר; )162 ו  ז
ה; )164 ר ה מן ״על... )166 :עשיה )165 מו

ת״; ענו ר מו )168 פו ע ץ; ט מו  יצירה )169 ח
ץ הנריק של נדולה  אותח הרואה כל )171 ;סנקבי
בן; היונית האנדת לפי נהפך א מי יצור )172 ל

ת תולוגי שפח ת ממ א הלטאו ש ת נו דו ת: לאנ בו  ר
שירי )175 ;רנש )173 ק של האהבה מ  ;ביאלי
ר; נורה עליו כשלוחצים )176 דו כ  מחבר )178 ה

״: ה פי טו או ד; עתון )179 ״ ק ״הנח )181 מנו
ת ״ קרן על מעו שורר סופר )187 :ה... מ ומ א
רי חיבר ריקני. סו מעה מי ט ז סיו  השיר מחבר .—ו
מו )190 :לי״ ״אנבל מעוני של הקודם ש  ;ש

ל״ג של שיר )193 ד; נרוש על י ר פ תופ )195 ס
מנו רים ם; מ שי בו ל ה; זו )...197 מ ב טו  )198 ל

ם )199 ;קיום ם מקו  )200 :ענבים בו שדורכי
ה: ר א)201 מו ר; תרנול ( ע; )202 סד ש  )203 ר

ה )206 ;נהי )204 :ושתים ארבעים  ; מים מקו
פו )207 ב; של סו : אוכלים )208 רחו ו )210 ב

ת מחבר עו מסי ן ״ מי ״; בני שי לי ש על ......)212 ה
)213 ;בארץ שמוצג סולני סרט — הגבול״

מו תי ש ; מרק של האמי ן י לח יפה... )215 טו
ם וחומר קל כמים. ש )216 ;לטפשי אה לו ״י  מ
: רוצה " . . ה״ מחבר )218 . שכם )220 :״התקו ״
טוי ם״ חיי... לסבול נ או מ מד )221 ; (ביאליק) ו
רט ריד שוד. )223 (ר״תו; ספו  והמבעה ההבער ה... ה
ת ארבע — ת )224 ;נזיקין אבו ;היום ראשי

 לא שמת עברי סופר )227 ;הארוחה חלק )220
אמר )233 ;מכבר  לדעות בקשר העם אחד של מ

שה ברדיצ׳בסקי ב )236 ;וניט שו ל י בו ישראל- בנ
פי )239 ;לבנון )241 :זירוז מלת >240 ;יו
)244 ;הנבלה מלת )243 ;לנסתרים הנוף מלת
ם; ישני די מו ה; )245 ע ; ההפך )246 מפלג ן כ  )248 מ

 )251 מורה: )250 ה׳; שם כתיבת מצורת )249 עיסה;
ה; ב ב מו של תיבות ראשי )253 נ  של הפרטי ש
; ן ו נ  לגאולה וראשון ל... אהרון דור >254 ענ
חנו מחברת )257 ;התנ״ד מספרי )255 ;אנ

אל רונדה״ ״דני ב סוף )258 ;די ; ננ .  אין )260 ..
שעת בודקין ; ב . . ם נתקבלו )261 . אמני  )262 ; כנ
א אם אף )264 ;קטטה ב הו חו את רצוץ טו  ;מו

מוד עץ )265 בינזון )268 ;סרק עץ )267 ;נ  רו
לו קרוזו ר ... )270 ;דצו עז שמי  מנדלי )276 ;בו

; . . פר )279 . סט״ ״אוליבר מחבר אנגלי סו  ;טווי
מי ספרד משוררי מגדולי )282  מחבר הבינים. מי

״; רי כוז ה ד; תולעת )284 ״ בנ ב; )286 ה ר ע  מ
טה ענין ... )287  לוח )288 ;סיני הר אצל שמי
 ; (ר״ת> שריפה ברז )291 ;לאט )289 ;עץ
ת )292 שמו ; מ ם; שני )293 ה' די מו ר )294 ע  מזכי

ם; ״ ם: )296 או מ ש; ראש )297 חו ד )298 חו
; י הו )300 ענ ד; את ... חכם איז ל  מחבר )302 הנו

 ;שמת נדול עברי מבקר )303 ;הקוסם״ ״יותם
 שבנר האדמה״) (״ברכת נדול נורבני סופר )305

עו )308 ;מחלות )306 ;חייו בסוף בעמו מקצו
לון מחבר )311 ;עץ לוח )310 ;שיילוק של  מי

מחזה >314 ;הארץ יליד )313 ;ידוע
נו )316 :סטרינדברג של אי שן ש >317 ;י

ש ה... בעלת אל שאול של לכתו מ א שי ש  נו
שון סובב )323 ;טשרניחובסקי של לבלדה  את רא
רלוניז )320 ;העולם  טרם התאנה פרי )329 ;או

ת >330 ;בשל ם )333 ;נקי )331 ;או שאי  בו נו
 זה חי בעל על )335 ;צער מלת )334 ;אוכל

א שהו פרו זהב בצבע כ ת סו דו  )336 :רבות אנ
 ; לרמב״ם החזקה״ ״ה... )339 : עבה )338 ; לזה
מני )340 סי מו )341 ;החורף מ  בטלר של הפרטי ש

 ;בקדקדו ... לו אין )343 ;הרוח״ עם ב״חלף
א )3441 . )345 ;טנ . . ״; חומת פה אנו ולזקן ״ל  מנן
ת ״... )347  ;דגל )348 ;נורי לחיים השחר״ עלו
קול. בת )351 ;זהב )350

III J N י 0
ם עיסוק■ כי ל מ

 הירדן׳ של (והשלישי) החדש מלכה
ה את סקרניים לעיתונאים גילה חוסיין,

 : העיסוק המלוכה. על מבכר שהיה עיסוק
 הצעיר עיראק, מלך פייסל דודו, בן טייס.

ב (ראה בארצות־הברית גילה ),17( כמותו
 בו בוחר שהיה העיסוק את הוא אף מרחב)
טנקים. הנדסת :העיסוק המלוכה. במקום

 אנגלית מטפלת־ילדים ניקולס, דוגלאס
 עתיד שהיה מי שנה 30 לפני נמסר שלידה
 16 בן בהיות פארוק, מצרים, מלך להיות

 (פארוק) ״הוא : מזכרונותיה ׳גילתה חודשים
 הסכמתי לא אני אולם ורך, חולה תינוק היה
 אליו והתיחסתי החוץ מן התערבות לכל
ש היתר, התוצאה רגיל. אנגלי תינוק כאל
משמין.״ החל ימים חודש תוך

 ערב, מלך אל-סעוד, אכן עזיז עכדול
 המפוארות המסע בקרוניות הסתפק לא שוב
הש בארצות־הברית. לאחרונה הזמין אותן
 ארבעה סקיימסמר מטוס להן נוסף הזמין בוע

 הנוחיות שאר מלבד להתקין ציווה בו מנועי,
 ושטיחים רבת־ריפודים מלכותית (כמיטה
 לסיבוב הניתן מלכות כס הדורים) אדומים

צירו. על
 בין הנודד בר־זאב, יעקב השלום שופט

 חייל על מקורי פסק־דין גזר לטבריה עפולה
 שעברה פרטית מכונית אחר שעיפר רוגזני
כטרמ ולקחתו לעצור שתיאות בלי בעמק
המכונית ניקוי :פסק־הדין למחנהו. פיסט

החייל. על־ידי
 לספר ידעה תל־אביבית רופאת־שיניים

 אוורכאף, פילים של סבלו על נוסף פרט
 ממשלת ליד המחנות ניצולי שיקום מנהל

מר פסק־דין אחר השבוע שהתאבד באווריה,
 (לא־ אוורכאך כרכדו הד״ר סיפרה שיע.

ב־ רופאת־שיניים ״בהיותי :לפילים) קרובה

לאודרמילק קליי וולטר
,אידיאל מוצא הנגב, בערבות

 ל־ הרכבתי הגרמנית הכניעה שלאחר מינכן
ה המערכת חדשה. שיניים מערכת אוורבאך

 במחנה־ההסגר הנאצים על־ידי נותצה ישנה
כלוא.״ היה בו

□ ענייני שחקני
ב פרדו חיים המטאטא שחקן כשחזה

 פרדו, טוכה אשתו, בהופעת אוהל אולם
תיאט (ראה המכובדת הפרוצה את ששיחקה

בי העביר הוא גם :שכניו את הרגיע רון)
 טובה אם : איים אחר אשתו. תפקיד על קורת

 לבמה יתפרץ הגבול, על זאת בכל תעבור
העניין. לכל קץ וישים

 >-0ק יוסה של מחזהו הצגת יום למחרת
 מטובות אחת החצוצרה, תקעה למי רינג,

 כתב ),772 הזה (העולם בעולם הקומדיות
 אחרונות ידיעות הערב בעיתון אלמוני סופר
מ אחד הגיב גרפומניה. אלא המחזה שאין

 התל־אביבי האומנים בקפה הקאמרי שחקני
בי שמתח לאדם דומה הזה הסופר : כמית
 עד במוזיאום רמברנדט של תמונה על’קורת

 טועה. אתה אדוני, :אחד מבקר לו שהעיר
 אם בי לביקורת כאן מוצג רמברנדט לא

אתה.
 הנרי האידשאי הפזמונאי נשאל כאשר
 ארגנטינה נתין שהפך פולין יליד גערו,
 הוא אם הופעות, לסיבוב ארצה השבוע ושבא

(באי השיב ארגנטינה, שפת את יודע כבר
שם גר אוי אמי, שפת זו ״בודאי. : דיש)

!״ ורבע שנה כבר (בארגנטינה)
 מהנדס החקלאות, משרד של המיוחד יועצו

 עמק מפעל ותכנית העולם שם בעל ההשקאה
 לאודר- קליי וואלטר ד״ר הירדן,

 לשימוש אידיאלי מוצא השבוע גילה מילק,
 ומרעה חקלאות מלבד : הנגב דונמי מיליוני

 יתאים הוא יושקה) (באם לנגב יכשר להם
ולקיים. לתיור אקלימו, בגלל במיוחד,
 על רב־טורים במאמר השבוע מעריב בצאת

 גילה ו,טוביה ד ך! באר־שבע ראש־עיריית
 ראש־עיר טוביהו היות מאז :מעניין פרם

 משלמת העירייה. מקופת משכורת קיבל לא
 קופת ; הנגב בירת ראש־עיריית משכורת

 עבודה מנהל טוביהו שימש בו בונה, סולל
ראש־עיר. היבחרו) : (ואחר התמנותו עד

 כן- פרופסור והתרבות, החינוך שר אל
רג, *יון בו נ מקו פנייה השבוע באה די
 תואר תעודת בדואר לשיגור בקשה : רית

 פרופסור־ :המבקש העברית. האוניברסיטה
באוני עתיקה סינית לספרות יהודי משנה

הפרו של ידיעותיו פורמוזה. האי ברסיטת
 איסלנ־ :עתיקה) סינית ספרות (מלבד פסור
 מא־ יפאנית׳ טיבטית, הינדו, אנגלית, דית,

 פורטוגזית פנסקריט, סינית, סיאמית, לאיית,
וקוריאית.

ט ר ו פ ס
כדורגל

ת מו ל ת ש ר ה ד ה ד ב בבדו ו
״בפרוטה עליהם לסמוך אפשר ״אי הת !

ש אחר תל־אביב הפועל מעסקני אחד לונן
 דניאל קבוצתו׳ של המרכזי החלוץ כי שמע

ה החובבים בקבוצת לשחק עובר ילובסקי,
 סיפר זמן הרבה לפני עוד נינגייט. אנגלית
 לאנגליה לצאת עומד שהוא לחבריו דניאל

 שהרבה ופרדסים מטעים בגידול להשתלמות
 בנס־ משפחתו רכוש הוא מסוגם דונם מאות

 כך כל תצא שנסיעתו קיווה לא דני ציונה.
 ולהגדיל ליעל האוצר רצון אך לפועל מהר

המחל את שכנע ההדר פרי ויצוא שיווק את
יציאה. להיתרי קה

 גם ילובסקי לדניאל חיונית היתד, הנסיעה
 במקצוע להשתלם רצה הוא :אחרת מסיבה
 אנגליה. המשחק, במולדת כדורגל, נוסף,
 הפועל ביקור מימי באנגליה שמכריו אחר

 באוניברסיטה מקום לו הכינו ארסנל כאורחת
 סופית הופרכו החובבת הכדורגל ובקבוצת

 מקצועי. שחקן יהפוך דני כי השמועות כל
 כדורגלנים שני רק בישראל ישנם למעשה
 יכולים שהיו חודורוב) ויעקב גלזר (יהושע
מק שחקנים של למשרות מועמדים להיות
באנגליה. צועיים

 בן של נסיעתו אחים. צמדי ארבעה
 התל־אביבית בקבוצה בעיות יצרה נס־ציונה

 רבה יציבות האחרונה בעונה גילתה שלא
 חשבו הנוער שחקני משבר. בפני עמדה ואף

 בקבוצה ראוי מקום יתפסו סוף סוף כי
 להשתתף קיוו במדינה, הפועל של הראשונה

לארצות־הברית. הקרוב במסע
 מרכזי חלוץ אחר ההתרוצצות התחילה ואז

שי מתאים. ל אנ ע פו  מבוקשם את מצאו לא ה
 ובעל־השפם השחרחר המרכזי לחלוץ ופנו

 אחר הפוטל את שנטש גלזר, חיים הדקיק,
 לקבוצה. לחזור לשכנעו ניסו נשואיו,
הס את ונתן הפיתוי בפני עמד לא חיימלה
ו הנוער לשחקני אכזבה : התוצאה כמתו.

 לקראת ששמחו הכדורגל חובבי בין מתיחות
 שתיפתח הקרובה, בעונה לראות האפשרות

 : אחים מרכזיים חלוצים שני הבא, בחודש
 אחים צמד יתווסף בכך גלזר. וחיים יהושע
 :במדינה הכדורגלנים האחים לצמדי רביעי
 נחום פוקס, ויונה אלי גמבש, ויצחק יעקב
שכיניק. ורוד

כדורסל
למי צוחק מ■

 לכדורסלנים הכדורגלנים צחקו בתחילה
 להחליף שכדאי להם הסביר אף מלמד ומשה

 תל־ שבמגרשי כיוון הכדורסל מקצוע את
 בהוץ־לארץ אך ילד כל לשחק יכול אביב

 האולימפיידה אולם כדורגלנים. רק משחקים
 בארץ נשארו הכדורגלנים זאת. כל שינתה

 נחלו בה להלסינקי, שוגרו והכוורסלנים
מחפירה. מפלה
 כבר ארצה הכדורסלנים חזרו בטרם עוד

 נתקבלה :באופקם נוספת נסיעה נתגלתה
 שוב הפעם בתורכיה. להופעה מושכת הזמנה
הכ בועטי לכדורגלנים. הכדורסלנים צחקו

אנק של בבאזארים להופיע שהשתוקקו דור
 לפנות בארץ, להשאר נאלצו ואיסטנבול רה
הרשתות. לתוך הכדור למטילי המקום את

773 הזה״ .העולם


