
אנשים
השכווו פסוק•

 חברי כמד. אל בן-צכי, יצחק הנשיא
 .או, העצמאות: ביום לברכו שבאו כנסת
בכנ ראיתיכם שלא רב זמן זה ! כנסת חברי

!* סת
ולשע למרחב מערכת חבר כהן, ירוחם

 מתייחם ג׳י. .בי. :אלון יגאל של שלישו בר
 — לדוד המלך שאול כמו אלון) (יגאל אל

 זורק הוא אבל בנבל, לו שינגן אוהב הוא
החנית.״ את עליו

ה העברי רב־החובל הלפרין, ירמיהו
הכו הזגיות פרשת על בחרות במאמר ראשון,

 בהמתו אינה בפרשה .המפליא :המערבי תל
 המערבי הכותל את הפכה אשר מוחמד של

בדרכו אשר חמור אוחו אלא הערבים, לקניין

בלאזר רקדנית
בר־יוחאי שמעון המקור

 ובא המשיח את גבו מעל השליך ישראל לעם
וארצנו״. עמנו על והשתלם בעצמו

הקסך מגש אנחנו
 ב־ העצמאות: שבוע של הסמלי המעשה

 יושב־ קיבלו בניו־יורק שנערך חגיגי סכס
הישר העצמאות מלחה של המתפוטר הראש

 כאות להנהלה, וחבריו מונטור הנרי אלי
 מגשי ישראל, לטובת פעולותיהם על חודה
 הערכה מברק נוסח חקוק היה שבהם כסף

 כן־ דוד שר־הבטחון על־ידי אליהם שנשלח
גוריון.

 שעה עצמו, בךגוריון זכה פחות נעים בשי
 בדיחה־של־ערב־ לאוזן מסה להתפשט שהחלה
 שחברי שעה :הבדיחה חשבונו. על בחירות
 הצריף לפני ועמדו לשדה־בוקר הובאו מפא״י
 הוא .הרי : מעריץ התפרץ המפורסם, דשחדי

 כמו .כן, :אחר לו השיב גאנדי.״ כמו חי
פרופאגאנדי.•״

 נז״גור־ של יריבו נגד כחנה אחרת בדיחה
 אחדות מפלגת של האקטיביסטי דוברה יון,

 אל באד, סד בת אשד. : אלץ ינאל העבודה
 את מבלה שבעלה בסענד. גט דרשה הרב,
 .הרי : הרב התפלא קודש. בספרי בעיון זמנו

 קודש.״ בספרי היום כל מעיין עצמי אני גם
 ואילו מזה, חי .אתה האשד., השיבה .כן,״
 ההשכל מוסר ברצינות.״ לזד. מתיחם בעלי

 חי בן־גוריון הבדיחה: מחברי של העוקצני
ברצינות. אליו מתייחם ואלון מהאקטיביזם

לשעבר הראל חטיבת מפקד אלון, של חברו

תע פירושה בלאטינית, פרופאגאנדה, *
מולה.

 בשבוע שהתקיף טכנקין, (יוספ׳לד.) יוסף
 עליו בהטילו בחריפות ג׳י. בי. את שעבר

 מדוע הסביר בלאטרון, לטבח האחריות את
 רמת־ באיצטד יום־העצמאות למיסדר הופיע לא
*הוזמנתי .לא :גן !

 הסלמ״ח פוליטרוק הגדיר יום אותו את
העצבנות.״ .יום : נרדף בשם מהרשק מי

ההגנה אנש־ הס
:יום־העצמאות של נוספות עוללות
 המדינה, נשיא על־ידי שנערכה הפנים בקבלת

 מנע בירושלים, הקרייה ב*ן כן־צבי יצחק
 את מללחוץ הקהל את כרמל יוסף שלישו

 את לעייף מחשש אין־ספור פעמים הנשיא ידי
 שזכו היחידים בין המידה. על יתר הנשיא

מיוח רשות שקיבלו ההגנה, חתיקי היו לכך
 :נימוקה ינאית. רחל הנשיא, מאשת דת

 אנשי אלה הרי לסרב. אפשר אי מותר. .להם
ההגנה.״

 את הורכיץ צכי אלוף־משנה כשחילק
 שזכו הנגב יישובי עשר לנציגי הקלף מגילות

 של צורתה על רבים תמהו לאות־הקוממיות
המגי הוצאו שממנה הפגומה החרם קערת

 קערה כי כשנודע הופתעו אחת, אחת לות
 בחפירות האחרונים המימצאים אחד היא זאת

 וגילה באר־שבע בסביבת הארכיאולוגיות
שנה. 2700

 על לו שהוקצה המקום מן מרוצה בלתי
 היה בחיפה במיצעד־המחולות לחזות מנת

ה הספרדי הסופר ד הו  ראשונה) (סנונית י
ה החיפאי. הסופרים שיכון תושב כורלא,

 מספקת במידה קרוב היה לא המקום : סיבה
 אדם של ו״מקומו חושי אבא לראש־העיר

כבודו״. הוא
 שם־העולם בעלת הזמרת היתד. יותר צנועה

 לבן מעיל לבושה שבאה אנדרסן, מאריאן
 במיצעד לחזות זהב מקושטת אדומה וכומתה
 אחר״ רק הוזמנה ברחוב, הקהל בתוך החיפאי

המוזמנים• במת אל כך
 הטכס ראש : התג טכסי בכל בהיעדרו בלם

 לשירות שיצא גבה״הקומה, סימץ מיכאל
 הישראלית המלחמה אניית סיפון על מילואים

במונרו טכס הילכות החג ביום הורה משגב,
ה סיפון על נערכה בה ליבריה, בירת ביה,

קבלת־פנים. אנייה

אחריהם הולד שאס
שמו את מצאו שלא ההסתדרות חברי בין
 : השמינית לוועידה הבוחרים ברשימת תיהם
ברשי שהופיעו לכץ, ופנחס (לוסי) לאח

 בשמותיהם מכן, לאחר שהתברר כסי מה,
 אל״ ולאה לוביאניקר פנחס — הקודמים:

שטיין.
המתקר הבחירות לקראת לא־סחות פעיל

 זיסמן, שלום צ*כ ח״כ היה לכנסת בות
 אודות לאגדה עובדתי יסוד אין כי שסיפר
 למען כביכול שהביא רמקולי״הענק שלושה

 מאר־ בשובו מפלגתו של הבחירות תעמולת
 פירוש ,אין :הוסיף זאת עם צות־הברית.

 פתחתי לא עדיין מאומה. הבאתי שלא הדבר
הפ מלא שהוא להבטיח יכול ואני השק, את

תעות.״

 הבא* השבוע נזכרה לבלט שאיפתה במקור
 חסידים למשפחת בת בלאזר, רחל לרינה

 באר״ הבלם במות על חיל שעשתה צפתית
 אברהם הרב סבה, נהג בילדותה :צות־הברית

 אותה לקחת לבן־הזקן בלזר השיל יהושע
 נהגה אותה בר״יוחאי, שמעון רבי להילולת
 גם סוערים וריקודים בשירה לחוג המשפחה

 במירון שנה מדי הנערכת להילולה זכר בנכר,
צפת. שבקירבת

מבקרי״הצגות־הבכו־ מעיני נעלם שלא סרט
 המלד של הבכורה בהצגת : התמידיים רה
ה התפקיד את מסקין אחוץ מילא בה ליר

 פינקל, שמעון כפילו־לתפקח■ הופיע ראשי,
 של בחברתה הראשונות השורות באחת ישב

 כאשר יומיים, כעבור שוקן. יוספה הזמרת
 נ־ים על־יוי לראשונה בוצע ליר המלך תפקיד

הקהל. בתוך מסקין נראה לא קל,
 השבוע נתן מקומיים לעיסוקים עדיפות
 לוין; ד. ברוניסלב שדי״ר* יושב־ראש

 הבידלאו־ הפדראציה לישיבת הזמנה שקיבל
 להתקיים העומדת פריודית, לעתוגות מית

 הודיע הבחירות, לרגל בפאריס. למאי 10ב־
 הסרוגרסיבים, של התעמולה מסע מנהל לוין.

צרפת. לבירת לנסוע יוכל לא כי

 רב־ ירחונים, שבועונים, דו שבועונים, *
עונים.

 הנכבד .1 מאוזן:
 בך .6 ;ספרד בגולי
 .9 !בארמית אדם,

 אותיות .10 ;מועצה
 בית״חרו־ .12:היחס

 :וסבון לשמנים שת
 .15 הודו! חיית .14

 החן ״... .17 !צמד
 .18 !היופי״ והבל

 .20 !ישראל יישוב
 ; באב השמח היום

 ול״ לפיל משותף .21
 נמוך־קו־ .22 !אילה

 ל־ הלוחם .23 ! מה
 .25 אזרחיים! נשואין

גנאי! .27 ! הארץ עם
כתב שקטו על .29

 כלי .31 ! סוחולוב
 .33 המדברי! המים
 לונדוני, פאר מלון

 גם ולשעבר פאריסאי
 חג- .35 !תל־אביבי

 ירק .38 !החירות
מצ יוצאי על אהוב

ה שמד, .40 ! רים
הגב של פרטי

.41 !וייצמן רת
 מזון חבילות מחלקת אמריקאית, צדקה חברת
 מקצוע .44 לארץ! שדרוש מה .42 !בעיקר
 !יונה של נמלו .46 !באוניברסיטה הנלמד

 ! האזנה .49 ! לתכיפות קיצרה יותר מלה .47
 בין נפוצה מחלה .51 !ליוליד. רומיאו .50

 אולקוס; כמו פתוח, פצע .53 ! חדרה ראשוני
ישראלית. אנייה .55 !חדש ניקוי אמצעי .54

 עורך״דין ישראלי, דיפלומט .1 : מאונן*
אירו מערב־ תעשייתי אזור .2 !מקצועו לסי
ב הטוב .5 !ו...״ .נע .4 !שוטה .3 ! פאי

 .7 ! קדום מרחבי אליל .6 ; 24 גבעה שחקני
למו שנים חמש מלאו שהשבוע ישראלי שר
 .11 !אותו מוכרים וקרטיב ארטיק .8 ! תו

 ! החייל אמתחת .13 ! בגן־החיות שכיח מעון
 .18 פיסיקאית! יחידה .16 ;הקויבוי נשק .14

 ממנו .24 !תנ״כי תבלין .19 !אריות בית
 !הכתפיים על .26 ; סאלק תרכיב מפיקים

הכלליים; הציונים של הבחירות מטה ראש .28
 יחידת .32 !בארץ ביותר הנפוץ הקפה .30

סי .36 ! שנייה אשה .34 ! היסטורית מניין
 .39 צפוני ישוב .37 !בגליל המצויים רות

.45!עני .43 !קיי דני ושל גוגול של גיבור

 כל־בו .48 ! שנה חמשים .46 ! פרסית מלכי,
 !מספיק .52 ! כזה הוא גבר .50 ! בקיבוץ

ויקרא. בספר הלפני־אחרון הפרק .53

 .עיינות״ הוצ׳ מספרי חמשה-עשר
 913 הזה״ .העולם תשבץ לפותרי
 תל־אביב, אביראש), :(או אביארי חבקוק

 חברון תל־אביב, איצקוביץ, עמוס ! 43 עמום
 ציונה ! 2609 צ. ד. צה״ל, בלום, דוד ! 2

 בן- רעייה ! 26 הקישון תל־אביב, בן־אריה,
 שומרית שיכון אליעזר, קריית חיפה, יצחק,

דני ! הנגב נע דואר בארי, גלברד, משה ; 1/6
סי ! 16 מקווה־ישראל תל־אביב, דניאלי, אל
 הגליל נע דואר דפנה, קיבוץ יהושוע, מה

 שיכון רמב״ם, גבעת כהן, נעמי !העליון
 חייט,־ קריית כהן, עמליה ! 3 בית ג׳, עממי
 אלכסנדר תל־אביב, לעדן, נעמי ! 14 י״ח רחוב
 !מכבי שכונת נתניה, מימון, משה ! 9 ינאי

 ̂יבא שיכון שלום קריית תל־אביב, מכוש, ג.
 שלמה תל־אביב מנחמי, נוח ! 598 הקבע
דו אפיקים, קיבוץ פינסקי, עמי !101 המלך

הירדן. עמק נע אר

•וגדלו התעובץ סוחר• *ן3

15
סנוים

הוצאת מספר■

! ס ג׳ו. אמר לבורנמאות״, נסענו שתקד י
כן.״ לעשות נשוב לא .לעולם מאנסי. מרת אמרה פעם,״ לשם נסענו אגו .גם
 לא פנינו אשר בכל לפה. מפה אותם .מלא מאנסי. מר אמר יהודים״, מוצף .המקום

ז״ עדנה כן, הלא מהם. להרחיק יכולנו
 מובטחתגי תה. עם מגש והבא לך יקירי, צ׳רלם ונורא. איום זה .היד. אשתו. אמרר, .כו״
סטרונג.״ למרת יוקל ספל־תד, שאחרי

 ונטולי־מבע. נוקשים ופניו בכסאו זקוף ישב סטרונג ג׳ו אך בעצלתיים, זע מאנסי מר
במצוקת־נפש. בו התבוננה קלארה

אמר. אנו״, .יהודים
מפיו. מקטרתו את הוציא מאנסי מר ״1 י .מד,
 קלארה. הרהרה ובתמים, באמת נבוכה היא חלושה. אמירה מאנסי מרת השמיעה ״1 .אוד,

זו. אשד. של בצערה היצר בקרבה התעוות שלא חלק אותו
בתוקפנות. הפעם ג׳ו, חזר אנו,״ .יהודים

 שטויות, איזה התה. מגש את והבא צ׳ארלם, כבר, .לך ארוכה. נשיפה פלטת מאנסי מרת
ם כמובן, מתכוונים, .אנו מתוק־תיוכיה. את העלתה היא הבדל.״ יש באמת כאילו י ר כ נ  ל

שבהם.״
 אשתו אל פנה כשמש,״ ,ברור שסרח. כתינוק מטורדת, עמידה עליהם עמד בעלה

 סטרונג מר כי לחלום יכול לא איש ,הן לשונו. אל המלים.שוב בנהור בהרגשת־פורקן
״1 יהודים ואשתו
באזלת־פה. לפטפט הוסיפה היא יהודים״. מידידינו רבים .כה : אמרה מאנסי מרת
 מידה אינה שאמנם האנטישמיות, נפוצה במה עד לדעת תרצה אם

 קרא האנגליים, הג׳נטלמנים כין זאת, כבל מקובלת היא אך נימוסית,
ה בארון אלכסנדר של בספרו סטרונג בני קורות את ל ו ג ב . ל -  ע

,עיינות״. בהוצאת לאור שיצא - ״ ה ז מ י ת ה
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