
שווארץ מתאגד
— הפסקת לאחר

 הצעירה. כשנכנסה לזוז הספיק לא משה
 אותם להשאיר האחים שני על ציווה מנדל
המש את להזעיק מיהרו יצאי, השניים לבד.

טרה*.
 וטובה מנדל של הרמים דבוריהם קולות

 במנדל פגשה נכנסה, היא אמה. את העירו
 קפצה היא בידו. ואקדח טובה עם רב כשהוא

אנושי. לא רם בקול צועקת החלה למרפסת
 בבית טובה התעוררה ימים שלושה לאחר
הי הראשונה שאלתה תל־השומר. החולים

האח במקלי״ אותי, פצע הוא ״במה תד,:
 בגולגולת, פגע הכדור כי לה ספרו לא יות
 עכשיו אותו יכניסו ״לפחות הלסת. מן יצא

 התשובה. היתר, ״כן,״ — ?״ סוהר לבית
 בית באותו שוכב מנדל כי לה ספרו לא

ה היריות שתי את המתים. כחדר חולים,
ברקתו. ירה הוא אחרונות
 ״כעת טובה. שאלה ?״ כך כל חשוך ״מדוע

ספרו לא הפעם גם האחות. לה ענתה לילה.״

רוט פצועה
יריות שתי —

 טובה אך בהיר יום היה בחוץ האמת. את לה
 הראיה בעצב פגע הכדור :לראותו יכלה לא

עיוורת. תישאר כי חששו הרופאים

דת
ת חונ ף ח ס כ ה

 קליין, אסתר של השלישי ביקורה זה היד,
בש הכותבת הממושקפת הארץ פקידת

במש קטנות, ליריות רש־מות הפנאי עות
נר — הראשונה בפעם הקהילה. וועד רדי

 מ־ הממנשקף, המספר עם לנישואין שמה
כ שמר, גדעון וגבר,־ר,קומה תון־ר,הליכות

 אחת של ובעלה כינרת קבוצת תושב יום
 התגרשה — השנייה בפעם המשק, מבנות
 אסתר באה השלישית, בפעם עתה, ממנו.

 שניים לנישואין להירשם מנת על השמנמונת
ה מערכת פעיל הממושקף, במחנה לכתב

מנדלסון. דניאל מפא״י של בחירות
 הסראגדיות ברוב וכמו הגיבורים, הם אלה
גדו־ לא ביותר, זעירה הסיבה כאן גם היתד,

 אין התושבים 10.000 בן עמידר בשיכון *
 מוכרחים עמידר אנשי אחד. טלפון מכשיר
 כזי קילומטר, במרחק דן, לשיכון להגיע
טלפוני. קשר לקבל

שהחרי השעורים גרעיני משני בהרבה לה
 לייב יהודה של הנודע בשירו משפחה בו

ב אסתר שקיבלה הגירושין תעודת גורדון.
ל אולם אבדה, שנים, ארבע לפני שעתו,
 טכני. קושי אלא זה שאין נדמה היד, אסתר

 במשרד שמור התעודה העתק סוף, סוף
הרבנות.

 אחרת. חשבה הרבנות בהחלט. מקרי
 של ידו בחתימת התעודה העתק אומנם,

 אונטר־ לייב יהודה לתל־אביב הראשי הרב
 הדברים היו לו א: אולם במקומו. נמצא מאן

 ? מסתבכים היו כיצד — כך כל פשוטים
 לאדם להניח אסור כי החליטה הרבנות

 אסתר תעודה. איבוד עבור בזול לשלם
למו רעב עיתון בהצופת, לפרסם חוייבד,

מת מודעה הירודה, תפוצתו בגלל דעות
כספה. במיטב אימה

 רק היתר, היא אולם הופיעה, המודעה
 מכן לאחר מיד הייסורים. דרך של תחילתה

 השם בין דמיון חוסר כי שנזכר מי נזכר
 בהחלט. מקרי הוא כהן השם לבין מנדלסון

 אשד, שאתו לפני נדרש, המאושר החתן
 נו א כי משכנעת הוכחה לספק גרושה,

 בעניין מסויים קושי הרגיש דניאל כהן.
 גם ספק בלי לפניו עומד שהיה קושי זה,

 איש שאינו למשל, להוכיח, נדרש אילו
 לו נרמזה הרבנות במשרדי אולם המאדים.

 מבתי־ לאחד לגשת רק עליו לפתרון: הדרך
 ולא ישראל, שהוא תעודד, לבקש הכנסת,

 לו, הובטח לך,״ יתנו ״הם לוי. או כהן
לירות.״ כמה רק יעלה זה

שראל כל י
ט חג ה לו
 השבת ויום השבועות חג של השעות 48ב־
 ובסביבתה בירושלים פרצו בעיקבותיו שבא

 שבירושלים העובדה למרות דליקות. 48
 בש בעישון הלוחמים הדתיים החוגים רבים
 בדלי — הדליקות רוב סיבת היתד, בת,

סיגריות.
ר ע□ ב ס ה

 שנד בשנד, בישראל ביותר הנפוץ הספר
 פקודת היה 1955 אפריל עד 1954 אפריל

 תוך אזלה הראשונה שמהדורתו מס־ההכגסה,
לשוק. מהוצאתה שעות 48

םיתמחר
 בן בארץ, השלום שופטי לצעיר נולד.

 שופט המזרחי, של העולמי המרכז מזכיר
 שרה, ולאשתו ,29 בזק, יעקב ירושלמי

בן. :הבכור ילדם
בירו בך, וגבריאל ארזי רות נתארשו.

 מסתורין איש של בתו היא ארזי שלים.
 התל־ הפאר מלון בעל כיום ארזי, יהודה
 מצביא של יד־ימינו ובעבר רמת־אביב אביב

 אחר בזה שימש ארזי גולומב. אליהו ההגנה
ה היה וההעפלה, הש״י הרכש, כמפקד זה

 (מפולין להגנה נשק הספקת שהסדיר ראשון
 תע־ מכונות ארגזי בתוך ומצ׳כוסלובקיה,

הרא התותחים את הביא כבדות), שיתיות
ארצה. שונים

ג. חו  ברוז יוסים של 63ד,־ הולדתו יום נ
 של לשליטה שהפך הקרואטי הנפח בן טיטו,

 של יותר־מידידותי ביקור בעת יוגוסלביה,
 נטש ידידותם את המועצות, ברית ראשי
בבלגראד. שנים, שבע לפני טיטו

 יצחק המשק) (לכלכלת פרופסור נפטר.
 ההת־ תורת אני (וילקנסקי), וולקני אביגדור

ברחו ,75 בגיל העובדת, החקלאית ישבות
 הבקר ממכליאי שהיה אגרונום וולקני, בות.

ה למשק היסוד וממניחי בארץ הראשונים
 החקלאות לחקר בתחנה התפרסם מעורב,
ברחו יסד אותם החקלאות ללימודי ובמכון

 המדעיים הסיירים מראשוני היה וולקני בות•
 בריטית מטה משלחת עם ,1919(ב־ בנגב
 אהרונסון), אהרון נילי איש של ראשותו תחת
 פעיל היה הוא בלבד. בחקלאות עסק ולא

 הקרן של השמות מוועדת גופים, בעשרות
ההסתד הספרים הוצאת למערכת עד הקיימת
עובד. עם רותית

 המנהיג ערידה, אנטואן ארכיהגמון נפטר.
 קרוב (המונה המרוניטית העדה של הדתי
 ערידה, בביירות. ,93 בגיל נפש) מיליון לשני
 סגנו, את הניע וייצמן, חיים של וותיק מכר

 היהודי העניין לטובת להעיד מוברק, הבישוף
 ב־ האנגלו־אמריקאית החקירה וועדת לפני
 בה צוואה, השמועה, לפי השאיר, *,1946

 קמיל הלבנון(מרוניטי לנשיא הבקשה נמצאת
ישראל. עם שלום לכרות שמעון)

ב ״המרוניטים : מוברק בישוף אמר *
 בארץ־ יהודית מדינה לראות ישמחו לבנון
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ע1ד הזה״ ״העולם תשכץ לפותרי

 רוזן רמת־חן, ,תליאביב, אלינסון, נירה
 : 1226 ת.ד. ירושלים, בוברמן, זאב ; 19

המע הגליל עמקא, מושם גורן, שושנה
 ; 19 לוינסקי תל־אכיכ, גלילי, זאב ; רבי

 רא־ פלמחים,?דואר קיבוץ הדרי, שלום
שי אביב, תל הנדלסמן, אסתר שון־לציון;

 הם, אסתר ; 8 בית ב׳, סלמה עממי, כון
שכו אביב, תל מאירמן, זמירה ; חולתא

 קריית־ מהלר, יונה ;116 ב׳ מחלול נת
ה הפועל שיכון אתא׳ כפר על־יד פרוסטיג

 קבוצת גלעד, ורחל אבנר ; 25 מזרחי
 מרקוס, שאול :אשקלון חוף דואר־נע ארז,

 יהודית ; 13/77 בקעה שכונת ירושלים,
האמר יגיע־כפיים, שכונת ירושלים, נוחם,
ו עמום ; גדרה רוזנר, מיכאל ; 1 כלים

שומרון. דאר־נע מגל, קיבוץ בתיה,
,771 .0.13?. £.
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