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 היתד״ מפוארת המכונית מתקרבת. למכינית ידי הרימותי לדרך, הימים באחד צאתי 1■■
 גבוהה. דרגה בעל אנגלי קצין בתוכה ראיתי. וכשנעצרד, בכך, הבחנתי לא מרחוק ^
לידו. וישבתי עליתי
 :לו ועניתי הזה, במקום חונה גדודנו אם שאלני הוא
ך ״ים

 :לו ועניתי מהחיים׳ כאן אנו מרוצים אם שאלני
!״ ״ים

ובדורות. קצרות שאלותיו, על להשיב• שיכולתי שמחתי
 חישב מתי :ושאלני פתח שוב לשעה. קילומטר שמונים של במהירות אצה־רצה הדרך

? למולדתי לחזור אני
 שחלק מאמריקה, לחיל־המתנדבים אותי מייחם הוא כי הבנתי קשה; מצבי עתה'היה

'י שחרורם. את תבע מהם
 בארץ... נשאר אני כלומר, !״ היר סטופ ״אי :. ברורות לו עניתי ושוב
 המכונית. את ועצר כאן, לרדת ברצוני שיש היה סבור :אחרת דברי את פירש הוא אילם;

תקנתיו. לא אך לשוני, שיבוש לי *תחוור
 שארית את לה. טסה־עפה והמכונית מקוה־ישראל, שער ליד עומיייי כשרגלי ירדתן

לתל־אביב. בואי עד ברגל, עשיתי דרכי
 זכרונותיו מספר לקוח העברי, לגדוד מתנדב של זה, זברונות קטע -
 ושזכה ״עיינות״ בהוצאת שיצא מבודה״, ״בכור קושניר, שמעון של

הראשונים. הופעתו חודשי כחמשת זו, אחר כזו מהדורות, לחמש

•וגדלו התשבץ סוחר• בין

15
סנוים

הוצאת יעספד■

אנשים
ח׳ שבונו פסו ה

 של מותו על אלתרמן, נתן המשורר
 :השביעי בטור איינשטיין אלברט פרופסור

 שכל ושל / דמיון של שגיבה ״התלקחות
 / אנושות הוראתה כביכול, / חת. לבלי עשוי

 בעומדה / הוא נאדר מה ורוחה כוחה, מה
 / האחת הפסיעה רק אשר / הנחרץ הסף על

 לא לגדולות מפתן או / לסף־כליון ׳תהפכנו
נודעו.״

 ותעמולה הסברה אגף מרכז ידלין, אשר
 לשאלת בתשובה מפא״י, של הבחירות במטה

 ווקס!, בךנוריו! הביטוי פשר מה עיתונאי
 פלא־ *זהו : המטה במשרדי תכופות הנשמע

 להבדיל בן־גוריון, תמונת של מוקטן קאט
גדול.״ מפלאקאט

 ת׳יל־ על במאמר גדרי, חיים המשורר
הברי מחלקת טענה ״בזמנו : הפלאפל דות
 לצהבת, גורם הפלאפל כי הממשלתית אות

 אותו כי שהוברר לאחר ניצח הצדק אולם
 על" נדרס — פלאפל שאכל לאחר שמת אדם
משא.״ מכונית ידי

 ביום ארן, (״זיאמה״> זלמן השר
 בה ״הצורה :בעיתונות הראדיו למבקרי עיין

 מוכיחה ביקורת, מסויימים אנשים כותבים
 החולה מבקר רק להצליח יכול בארץ כי

באולקום.״
 על בתגובה שכאלייה, מורים הזמר

 מסו־ ״אנשים :במולדתו הנישואים פזיזות
 לא בה באפלולית בנערות מתאהבים יימים

חליפה.״ לקנות לעצמם מרשים היו

אדה ט״ני ש א״ג
 היחסיות, תורת ייצר של פטירתו עם

 סופרו איינשטיין, אלכרט הפרופסור
 כמה והישראלית העולמית בעיתונות מחדש

: דוגמות באישיותו. הקשורות מעשיות
 וויליאם בשם אמריקאי משטרה קצין •
 ביקשו מכתב, לאיינשטיין פעם שלח שיר

מו בלשון שלו היחסיות תורת את להסביר
 בן מכתב קיבל בתשובה להדיוטות. בנת

 לפיזיקה בקורס ללמוד נאלץ עמודים, ארבעה
המכ לשון את להבין כדי חודשים ששה של
תב.

 לאשתו פעם איינשטיין שהסביר לאחר •
ההס את הבינה אם שאל תורתו, מהות את
 אבל ״לא, : גלויית־לב תשובה קיבל בר,

לה.״ זקוקה אני אין לאושרי
 חיבר המדעיות, נוסחותיו כל על נוסף •
להצ נוסחה ידידים לבקשת איינשטיין פעם
: הנוסחה באות סימן אותה בחיים, לחה
+ז+2 \4= .X,. כש־ X ״עבו מסמל

 אח מסמל 2 ו־ ״שעשוע״, מסמל דה״,^'
לשונו•״ על ״שמור הכלל
 הנשק לדעתו יהיה מה פעם כשנשאל •

 השיב השלישית, העולם במלחמת ישתמשו בו
 שברור מה אולם יודע, ״אינני : איינשטיין

 יהיה הרביעת העולם במלחמת כי הוא, לי
האבן.״ גרזן — העיקרי כלי־הנשק

 שדרשו אמריקאיות, ישישות שתי •
 לחמש ולו איינשטיין, עם ראיון תוקף בכל

שלא חיים ישנם אם אותו שאלו בלבד, דקות
הס לא ״וכי : השיב איינשטיין המודת. חר

 מבק־ שאתן הקשים, החיים נטיונות לכן פיקו
?״ המוות אחרי נוספים חיים שוא
 בדבר הרצאה אחד יים נשא כאשר •

 לא" שומעים בפני מסובכת מדעית תיאוריה
 אין כי לבסוף איינשטיין הרגיש מלומדים,

מצוח אינה ״ההוכחה ; העיר אותו, מבינים
לסנדלרים.״ נא נשאיר הצחצוח את אבל צחת,

ד דו □ ג ב׳ הגנ
 ראש בעיתונות השבוע הופיע וסובא כזולל
ה ישראל ממשלת ש ת מ ר  אחד ביום : ש

 בצהריים סעד אמש כי העיתונים אחד הודיע
 רוזן פנחס שר־המשפטים גל שולחנו על

 שרת הזמין אמש כי מסר אחר עתו; ואילו
הצהרים. לארוחת לביתו אורחים

 בריטי, עיתונאי ערך יותר מדוייק חשבון
 עישן האחרונות שנותיו 60ב־ כי שסיכם

 ודיני סיר הפורש, בריטניה נ(משלת ראש
 הסי' מן 153,405 בדיוק צירצ׳יל סטון
שלו. והמפורסמים העבים גארים

 הבחירות וזעדת זכתה פחות נוח לסיכום
 עו־ יושב־ראשה, : בחיפה השלישית לכנסת

 כי סיפר וורצל, תיאודור ד״ר רך־הדין
 להכנת פקידים 100 בלישכה הזמינה הוזעדה

 חזרה, מהם 15 לשלוח נאלצה הבחירות,
 קרוא יודעים הם אין כי שהתברר לאחר

וכתוב.

 אריה הרב גם סיפר מוזר מקרה על
 יום חגיגות לאחר לוין, האסירים״) (״אבי

 מוקיריו, וועד על־ידי שאורגנו 70ה־ הולדתו
 :לשעבר המחתרות מאסירי מורכב רובו

 פגש הירושלמי, הכלא לתא אחד יום בהיכנסו
 גדול להיות שהתיימר דודל, בשם בגנב שם

 טעותו על אותו העמיד בארץ, הגנבים
 כבר שנתיים לפני נאסרת ״מאז :באמרו

ממך.״ יותר הרבה גדילים גנבים בחוץ ישנם

ד דו הענווים ג
 מוסקבה, בראדיו הושמעו היסטוריים הדים

 אחד את שהכיל תקליט השבוע שידר כאשר
 אי וולאדימיר של הראשונים מנאומיו

 אוקטובר מהפכת פרוץ לאחר לנין ליץ׳
 בנאום, שנים. 38 לפני המועצות בברית
המנהיג של 85ה־ הילדתו יום לכבוד ששודר

ריינולדם בובכת
הסוף עד האמנות, למען

 של ״הקאפיטאליסטים כי לנין טען המנוח,
ל מסייעים וארצות־הברית צרפת בריטניה,

החדשה.״ המהפכה את למגר במאמציו צאר
ה המפקח סגן הציע אחר מסוג הקלטה

ס ישראל משטרת של כללי מו  ג׳י. (״בי. ע
המש במאמצי לסייע כדי : בן־גוריון ״)2

 מעתה יוקלט אובדים, ילדים למצוא טרה
 לשוב, לילדם הקוראים והאם האב של קולם

נעלם. בו בשטח ברמקולי־ענק יושמע

 מן יותר. חשובה האמת כי השקפתו את
 המב למעשה הלכה השבוע הוכיח הצניעות

 הרומאן> (בשבילי ברוך ר ד״ הספרותי קר
 המדור למערכת במכתב שטען קורצווייל,

 שהובעו הדעות עיקרי כי הארץ של הספרותי
 (אוחזת יצחל! המשורר של ביקורת במאמר

לו שקר) ענף  ממש הוא, ממאמריו שאובות ש
 המבקרים שאר של ממאמריהם גדול חלק כמו

 מאותו הם גם השאובים בישראל, החשובים
ראשון. מקור

 ריינולדם, דכי קולנוע שחקנית אמרה
ה היו פישר אדי יהודי לזמר שנשואיה

 כאשר בהוליבוד, השנה של החברתי מאורע
 שישתפוה אולפנה, להנהלת בקשתה נדחתה

 למען הסוף עד ״אלחם : דרמתיים בסרטים .
 — האולפן מן אפרוש אף ואולי האמנות,

מונרו.״ מארילין כדוגמת
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