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בגן חורף פרתי ,77ה־ ההולדת יום לקראת

אנשים
וצנוו לבניה על

 מנה גילתה סקרנית ירושלמית עיתונאית
 הנהיגה לבניה. :הממשלה ראש על אהובה
 מקווה־ישראל חניכת :שרת בבית אותה

ה וכוורנור.) (רסתנות ר פו ת. צי ר ש
ממ ראש אחר, ומוצרי־חלב חלב אוהב

ר צרפת, שלת ם, פיי אנ ר פ ס־ ד זכה מנ
 הסאטירה אמני מאיגוד שופעת־חלב למתנה

גזע. סהורת פרה :בפאריס
ה מנהל של מתנתו היתד, צנועה יותר

ס ד״ר שילומים ח ר פנ ע מ לידידו, שנ
הסוכ הנהלת ויו״ר השילומים הספם חולל

ם ד׳־ר נות חו מן נ ד ל  סיגא־ קופסת :גו
■משובחים. גרמניים רים

 הלל השילומים איש היה צנוע פחות
 למשרד שפנה סולל־בונה, מנהל לשעבר דן,

לר דולרים 3000 הקצבה ביקש התחבורה,
 הבקשה, את דחה המשרד קרייזלר. כישת
בלי חיפאי פרייזר ק״הר לרכוש לדן הציע
ישראליות. רות

י□3י11וח חתיכות עד
תן ומשורר מתרגם־אמן נ ו  ר- (יוחמד) י

ש ה את הארץ, בעזרת השבוע, העשיר טו
רש לא מלים בשתי הרשמי העברי מילון
 כריך) עם (חורז חתיך בשיר :כה עד מיות

 מלאה ״אשה על רטוש שר השורות 120 בן
 דוגמה ונאה״. דק .חתיך לה ומצליחה״

 ....אך : רטוש שירח של ומנחמת אחרת
החתיכות.״ מספר החתיכים כמספר
 פינוי תובע ידוע, מכתבים כותב

ם ד״ר ישראל ערפיי ה ר כ רון א (העו ש
 חבילת מכר הוא מדוע הסביר )902 הזה לם

המת לשורת העביר תמורתה שאת סקריפ,
 אינה קיבתי .יכולת :הירושלמית נדבים

 חבילה של תוכנה את לאכול לי מאפשרת
 תרנגולת שבה ומשפחתית, כפולה גדולה,
 אחרים בשר מיני שלושה שלמה, צלוייה

 ושימורי וגבינה חמאה מיני כמה נוספים,
פירווב״

 דג שכח טרם אותם אחרים מטעמים
ד, ל שי ר מ  הוגשו היום, עד או״ם, מזכיר ה

 שנערכה הפרידה במסיבת שבועיים לפני לו
ברו ברווז הסיני: התפריט בפקין. לכבודו

 ממולא, עוף אדום, בשמן כליות חום, טב
 מלפפונים, חסה, ומלוח, מפולפל צלוי דג

 בשר כרישים, סנפירי סנוניות, קני עגבניות,
 שורשי עוף, בשומן יחקה שעועית סרטנים,
 תום, ברוטב פטריות חריף, ברוטב במבום

 מתובל, צלוי ברווז דגים, בשמן אטריות
קלויים. ואגוזים מתוקות עוגיות

או פזמונאי־זמר :למזרח אחר אורח  לי
לד, 0 (יאס  חבש, נגוס לחצר שיצא פו

לי גוראריה־יהזדה י סי, הי  להר כדי סלא
 פזמונים במבחר הנגוס בן בנשואי פיע

ואנגליים. צרפתיים אידישאיים, עבריים,
 מצרים, שליט היה מאושר. כך כל לא

ל א מ ד ג ב אצר, ע עיתונאי כאשר אל-נ

 נאצר המלה פירוש כי הודיע נזכר, תורכי
יבלת. הוא בתורכית
 נאצר, של רחוק שכן היה טוב יותר במצב

מולאיי סידי מרוקו, של הבובה שולטן
ה אל-עלאווי עראפה כן מוחמד
 את השבוע, לו, אישרו הצרפתיים שלטונות

 פרנקים מיליון 300 בסך הפרטי תקציבו
 60 להחזקת לירות) אלף ו־ססד (כמיליון

משרתיו. אלפים ועשרת ארמונותיו
ה וסוציולוג פילוסוף אחר, מזרח אוהב

 זאכ מרדכי מרטין פרופסור מזרח
 השבוע, בילה כוכר, האלוהים) (מלכות

 ברובע ביתו בגן ,77,־ד הולדתו יום ערב
 בטיפוח עסק טלביה, הירושלמי החווילות

ישראליים. חורף פרחי
01131 נאמנות על

 לייאו- הג׳או מלך הגדול, הרעש יוצר
 גדול את המלך בדויד הרואה המפטץ, נל

ה להודות נאלץ החנ״ך ומוסיקאי גיבורי
לפ זמנית נאמנותו, את העביר כי שבוע
לבו היה מאז שלמה, דויד, של לבנו חות,

 המלך, שלמה ללשכת והצטרף חופשי נה
ניו־יורק.
 ובס, פורגי להקת זמר אחר, כושי אורח

 היה דויד המלך במקום שר בלשונו, נכשל
היתה דיווי העלמה — חברה׳מן אבל קטן,

 של מכעסה נשכח חברה׳מן, אבל קטנה,
 גלוריה בם מגלמת הלהקה, פרימדוגת

ומ ברחוב, לידר, עצרה כשמכונית דידוי
 הודו שרת, ומשה ציפורה אויצ מנה
חמה. יד בלחיצת הופעתה על לה

הצייסץ, כרן פורגי, נמצא שעה אותה
ה מתווך עם נפגש בד, הכינרת, שפת על

 בקבוקים למלא כדי ג׳ונסטון, אריק מים
הב בארצות לקרוביהם מתנה הכינרת, מי עם

רית.
 שני בין הוחלפו אחר מסוג בקבוקים

שמ ןןקכי מפא״י איש עורכי־דין, ח״כים
 פילס כנימין צ״כ ואיש שפירא שון

 ששון הפסיד אותו וויסקי, בקבוק :ששון
 הלא־הסתד־ טיבה על בהתערבות לשפירא

 מלט, לשיווק מונופוליסטית חברה של רותי
 מפא״י איש הכנסת, ח״כי צעיר גינה אותה

.27 הילל, שלמה
 ישראל מר נרתם נכבדת יותר להוצאה

 השבוע שסיים הלפרין, רפאל הנצחי,
האמ ההתאבקות בזירת 176,־ד קרבו את

תי 3 נצחונות, 173 :(התוצאות ריקאית
 גם יקיים שנה כבכל כי הודיע הוא קו).

 עשירית את יעביר המעשר, מצוות את השנה
 הקמת :■מהן (אחת צדקה למטרות הכנסתו
בבאר־יעקב). ישיבה

ספרים
אבא היח ה13

 ברדיצ׳ב, מרדכי העורות לסוחר כשנולד
 אבא, ד,ששי, ילדו הרומנית, גאלאץ איש
 יישוב ישא שנים 35 כעבור כי ידע לא

 במלאת השבוע, בן־זקוניו. שם את ישראלי
 הצנחן של אפופת־המסתורין לנפילתו עשור
 בעמק השיתופי המושב שינה ברדיצ׳ב, אבא

 מ־ שמו את אבא, השתייך אליו יזרעאל,
לאלוני־אבא. במאבק
 לנבחרת שערים מבקיע ברדיצ׳ב, אבא

ל '10 בגיל שהצטרף בגאלאץ, בית־הספר
 לקראת תמיד תתר המקומי, הציוני נוער

 בבחינות שהוכשל אחר ציונית. הגשימה
 לנוהג בהתאם לרפואה, לפקולטה הכניסה
 יותר לקבל לא ימים אותם של הרומני
 יהודיים, רפואה תלמידי אחוז מעשרה

חלוצית. הכשרה לחוזת עבר
 אביב בעיני חן מצאה לא בגולה הגשמה

 עלה, 1940ב־ ארצה. להעפיל החליט הוא
 יוונית דואר אניית על אחרים, 70 עש יחד

 111 משך שנטלטלה ב׳, דאריאן מיושנת,
 מתנות למעפילים חיכו בה לחיפה, בורך יום

ועתלית. מזרע המעצר
 במעצר זמנו את בזבז לא הצעיר המעפיל

 את הוא הניח התייל גדרות מאחורי לריק.
 בלשונות השתלם במאבק, לקבוצת היסוד
זרות.

הכ חודשי ומספר מעצר חודשי 18 אחר
 הצטרף יעקב, ובאשדות בגבע נוספים שרה
 האחרים הצעירים 32ל־ 1943ב־ ברדיצ׳ב אבא

 הארצישראליים הצנחנים קבוצת את שהיוו
האויב. קוי מאחורי לצנוח שהתעתדה

 השתלם שאבא אחר מאושר...״ .אני
 תנה עם (יחד הוא הוצנח ובאלחוט בצניחה

 הפרטיזנים חילות אל ,1944 במארס סנש),
 הבריגדה השאר, בין שרתה, (בהם טיסו של

מיהו מורכבת שהיתר, הפרולטרית, היהודית
הגרמניים). מהמחנות להמלם שהצליחו דים

ברי ושם בריטי קצין דרגת נושא כשהוא
השלי את אבא ביצע וויליאם, רוברט טי,

הברי המפקדה מטעם עליו שהוטלו חויות
 עבודתו של היומיום בשגרת נואש לא טית,

 :האמיתית שליחותו את למלא מהתקווה
ליהודים. עזרה החשת

לאיטל׳יה, שליחותו, תום עם משד,וחזר,
לשלי לצאת ביקש ארצה, לשוב הסכים לא

 בה לסלובקיה, נשלח הפעם נוספת. חות
 פעי- אחר יהודית. מרד תנועת לארגן רצה

 בוודאות לשער ויש עיקבותיו נעלמו לות־מה
להורג. הוצא כי

 בר־ אבא של בביוגרפיה וקצרה פשוטה
 הנמקתו גם היתד. ,25 בגיל שנפל דיצ׳ב,

במכ הוא, כתב המסוכנת. לשליחות ליציאה
 ליוגוסלביה: צאתו לפני למשפחתו, פרידה תב

 שאגי אפילו לומר יכול ואיני גיבור .איני
מאו אני (אך) חיוך... מתוך לשליחות הולך

 היישוב, בחיר להיות בחלקי נפל כי שר
 לגולת״ ועזרתו עידודו דברו, את להביא

).,ע 149 — במאבק הוצאת — ברדיצ׳ב (אבא
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