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 שנם הבל ״הוי )42 יקרה. אבן )41
 לפני ירקוני יפה שרה בזה,״ אינני

 סיסמתו: )46 תוגה. מלאת )44 ׳פנים. ז
 זה עף, כשהוא )48 מדבשו. רק :!עוקצו,

 כמה עד )50 הר. היינו זה אבי; מאד,
 151 כבשה. לו היתה זאת בבל מסכן, ק

 תקליטים חברת )53 ידיים. בלי נם ת,
 את השאר, ביז בארץ, המפיצה זית,
 אותה שוב )55 אנקה. פול של טיו
 ומשמחת תשבץ מחבר כל המצערת וה,

 בצו■ כועס )58 תנאי. מלת )57 !ותריו.
ב קשור ישראלי גיבור )59 ספרותית.

אליה. מובילות הדרכים כל סס)
 הוא )3 בתוכו. )2 גלדיאטור. )1 :ונו

 שלו. העסק את פירקו למה שואל: !
 ברגע עליד מונת אחרת, או זו :צורה

___________________________ חוזר. קול )7 בראשית. בספר פרשה )0

 נעשה סרטו לכוכבת אהבתו׳ )9 ברזל. וו )8
 ב־ מאד קטנה חוליה )12 הסרט. של כשמו

 עץ. מיו )15 צה״ל. פיקוד של חוט־השדרה
 עיר )18 מכאן. לא אבל מכאז, קרח )16

 חשמל. יחידת )21 צבע. שהפכה צרפתית,
 כמה מפקד )26 אם. )24 הכללה. מלת )23

 מתבסס בתוכו שיש מה על )28 פלוגות.
 עוף )31 מאד. שינרתית ברכה )29 המדד.
מפ )35 האחרון•. בזמן מאד חסר )32 דורם.

מכופ )38 יותר. הטוב חציו )37 פטנט. תח
 אבר )41 הנבר. בגוף חיוני אבר )40 תר.
 תולים )45 מתגורר. )43 חיוני. יותר עוד
 מסויים. יהודי של הולדתו ביום מתנות בו
 )49 מבעית. )47 יהודי. לא אבל רב, )40

למשי קריאה )54 חצי־מבושל. )52 שסתום.
 כדורגל. קבוצת שחקני )50 לב. תשומת כת
אותם. לוקח שהוא או חיים נותז שהוא או )58

במרינה
העם

נרעישה הבה
 קפה!״ בצבע עם לכם יהיה מעט ״עוד
ש שעה בתל־אביב, אנגליה תיירת העירה
 תש״ך. פורים של העדלידע פניה על עברה

 אלפי וקיפצו רקדו פסעו, כאשר ואמנם,
 ה־ במסלול ותנועות־הנוער בתי־הספר ילדי

 מעניינים יותר הרבה עצמם הם היו מיצעד,
 של זה ים והמוצגים. המסיבות מאשר

 כור־ את חיה בצורה שהבליט צעירות, פנים
 לב מושך היה הצעיר, הדור של ההיתוך

 של דמיונם פרי זאת עשה לא כאשר גם
המוצגים. מתכנני

 היממה לא תש״ך פורים של העדלידע כי
 ה־ כי שציפה הקהל המצאותיה. בעושר
גדו תפעל נמיר מרדכי של החדשה עיריה

 שפיצה מה התאכזב. שינוי, להוכיח כדי לות
 הצועד, הנוער של הרעננה הרוח היו אותו
המנצ של שובבותן הילדים, תזמורות ריבוי

 והרוח בשרביטים, שנופפו הקטנות חות
המשתתפים. של הכללית הטובה

 חג היה תש״ך פורים הנמס. הלב
 מפני להרבה, ציפה לא שאיש מפני נעים

מלמעלה. חגיגית ליוזמה קיווה לא שאיש
 פורקן מצאו הרחובות, אל נשפכו ההמונים

 בצפצפות ציפצפו הם החגיגי. למרצם חדש
בזול. שנקנו הבלתי־ספורות

 ושמיעת עשיית של שעות כמה אחרי
 הנוקשה הלב גם נמס בלתי־פוסק, רעש

ביותר.

ראש־וזממשלה
המשוטט•□ במועדון

ה זכה הבינלאומיים המשוטטים מועדון
ה את בייש לא הוא חדש. לחבר שבוע

פירמה.
ה למראה נרעדים אחר דור בני מדינאים

 מקובלת שנעשתה הדיפלומטית שוטטות
 היסטורי פער האחרונות. בשנים בעולם
 פאלמר- טאליראן, כמו דמויות בין רובץ
 החדש: המועדון חברי לבין וביסמארק סטון

 עבד סוקארנו, טיטו, כרושצ׳וב, אייזנהואר,
המנו הזרועות את הפכו אלה אל־נאצר.

המדי ההצגה את האדיר, החיוך את פפות,
חדש. לנשק נית,

 חדש שחקן הוא ישראל ממשלת ראש
 דרך בו הראשון, הרגע מן מבוטל. לא אך

כש גילה ארצות־הברית, אדמת על השבוע
 בעשיית הנכונה, המלה באמירת רב רון

 לממוצע לפחות הגיע הוא הנכונה. הג׳סטה
זו. מובחרת להקה של הטוב

 שבן- העובדה אף על הושג זה הישג
 הוא הבמה. על הצעירים מן אינו גוריון

ה השוטטות ואילו ביותר. הקשישים אחד
גופ מבחינה מפרך מקצוע היא בינלאומית

ל הדרושות התכונות שאר על נוסף נית•
 חוש כשרון־מישחק, — דיפלומטי משוטט

 כה־ גם דרוש — מהירות־תפיסה תעמולתי,
 עמד )73( הקשיש בן־גוריון פיסי. התמדה

זה. במבחן גם
 המשפטים דוקטור תואר את קיבל כאשר

 איי- עם נפגש כאשר ברנדייס, באוניברסיטת
 האמריקאי למנהיג נתן לא (וכמעט זנהואר
 רצופות), שעתיים במשך הפה את לפתוח
 הרפובליקאים המועמדים עם התראה כאשר

 מעוניינים (שהיו לנשיאות והדמוקראטיים
 הבוחרים קולות את לרכוש בשנת־הבחירות

 דאג עם סוף־סוף נפגש כאשר היהודיים),
 צעיר, נראה תמיד — החמקני האמרשילד

קשה. ואגוז שופע־מרץ רענן,
 הצליח האם התעמולה. מעץ פירות

 כל אחרי כמו מדינית? מבחינה גם במסע
 גם היה דיפלומאטית, שוטטות של מיבצע
זו. שאלה על להשיב קשה הפעם

 במקום לבוא יכול אינו סנסציוני ביקור
 האפור המשא־והמתן האמיתית: הדיפלומטיה

ממו מגע תוך בסודיות, המתנהל והמייגע
 מסע־בצמרת של פירותיו מומחים. בין שך
 במלחמת- נצחון לגמרי: אחרים לרוב הם

במו רושם ועשיית הבינלאומית, התעמולה
עצמו. הנוסע של לדתו

 ני- הוא במועדון ביותר המצליח החבר
 עטורי־הצ־ מסעות בכמה כרושצ׳וב. קיטר,
 הפגת ביותר: חשובים פירות השיג לחה

 מכך, (וכתוצאה במערב הצבאית המתיחות
 ברית־ה־ חדירת נאט״ו), יסודות עירעור
 מדע־ הישגי פרסום אסיה, למרחבי מועצות

הסובייטי. החלל
 באפרו״ במסעו הצליח אייזנהואר דוייט

האמרי הנוכחות את מחדש להפגין אסיה
 התרחק שכאילו זה, חיוני באיזור קאית

ד,צ־ אל־נאצר ועבד טיטו אמריקה. מיבשת
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 ״חו־ הישראלי ט כוכבת )1 :ואוז
בעב לוהטים״,

ב שיחקה )4 •  הטנהל, אשת יר
וסיטפט- ״תה ט

)11 קרם. )10  ה- התאחדות א
 )13 בישראל. •נל
.י/או ייו .  פר- של הפרטי >14 .

 ידוע. אמריקאי
)17 אסטרונום.

 היה יכול לא ר
 נשבר טמנו, ות

 י ר )19 הנטל.
 זו• זיוה )20 !.

)22 בהוליבוד.
ש מה )25 .
הגי מאוזן 4 ר

)26 האהדה. עם
הטח־ כשלונו :

ה הסרט נקרא
על ״חבל אלי

 כרוש־ לניקיטה קור• )27 ..״ •
הוא אבל כר,

 היס־ )30 לא. א
 )32 ישראלי. יון

 )34 ישן. )33
 סב־ )36 צער. זת

)37 עינויים.
 טו- שהיתה מה

 לישראלי היטב
 הרב. לצערם

הם־ של יורשו

 אלה .ביזזינז זזזעיזז זה העבבץ זזזזבר
 .נצבא. הזזזזרזגיגז גויבזזזהז .בטזלבי
א לגזרי, הזזצזזזצנז הזזזפעזי, בזזזזז \  נ

 זזפונציבו. בזזזר אז זזבזזביזז נ1בז\
 זזגוירז־ נננזיסי לגזצזזז טונזיגל ההזבי

 זזה־ איזז הרגז״ז־ אנז — ליט\ז\ .־זיה
 הזא, בזהב העוזב,״ ״הרבו לנך. זגר

 ביזזי־ אזי .-היפה הזזי\ לגבי ״בפיסר
 444401 סיזראי בהזבהז.- סרביה." רה

 בהה־ צזז״ל. ז, ז22 ר.צ. זייגר, אזזזר
 זזזב־ בבהב, זזגזבזזז לסבל זזזב\ לנז

 לההזה הזזבהבינז, בל גזל לעזזה גויזז
 יהי־ (יבגזיסר ״ליזזירי ראעזזזה. הגזבה

 ז־ עוזב לעזזה זזזזזזייב הגזלה, רזה.)
 הצבא — בפיה לא זאה אצלי עוזב.
זזבהיה. הזא לבזליה,״ רזאג בבר

כעדלאידע בן־גוריון
השלישי הסיבוב למטן

 את לבצר וסוקארנו, נהרו עם יחד ליחו,
 וחזק עצמאי שלישי כוח עולה כי הרושם

 במיבצע המשתתפים לכל שהנחיל רושם —
ורוכלים. דולארים מיליוני מאות
במסעו? להשיג בן־גוריון רצה מה

 כי לחלוטין ברור השלישי. הזקן
הקר את להכשיר היתר, לא המסע מטרת

 ליצור סנסציונית, ישראלית ליזמת־שלום קע
ב הקרח להפשרת נוחה בינלאומית אוירה
מרחב.

 האמריקאיים הפרשנים צדקו זו מבחינה
 רי לסינגמן בן־גוריון את השבוע שהישוו

 הזקן הגרמני. אדנואר ולקונראד הקוריאי
 לוחם הוא אלה, זקנים שני כמו הישראלי,

 הצליח ורי, אדנואר כמו שלא אולם נוקשה.
 את ובתופעותיו בדבריו לעורר בן־גוריון

 איש־שלום בעצם שהוא ״ההפוך: הרושם
 רק מלחמה בעניני לעסוק הנאלץ מדופלם,

יריביו. עקשנות בגלל כורחו, על
 לנגד שעמד המדיני היעד היה כן, אם מה,

ביג׳י? עיני
מס של צעיף שפרשה התעלומה, פתרון

 בן־ של החשובות השיחות כל ע< תורין
 נעוץ היה הוא למדי. פשוט היה גוריון,

 בועידת בן־גוריון של המפורסמת באימרתו
 מבחן לנו צפוי השני ״בעשור ההסתדרות:

המב כי מאמין גוריון בן מכריע!״ צבאי
 לא העשור, של הראשון בחלק יקרה חן

האחרון. בחלק
 מבחן על חושב אחראי מדינאי כאשר

 הרי — אותו יזום מי חשוב ולא — צבאי
נשק. מאד: מסוים לכיוון נוטות מחשבותיו

 לא ארצות־הברית כי יודע בן־גוריון גם
 פן מחשש מלחמתי, ציוד לישראל תספק
 בעולם אמריקה עמדות את הדבר יערער
 חשוב היה זאת בכל ובאפרו־אסיה. הערבי
 אוהדת. בעמדה לנקוט אמריקה את לשכנע

 מדינה שום אין אמריקה הסכמת בלי כי
 צרפת בריטניה, כגון — נאט״ו של אחרת

 נשק לספק יכולה — המערבית גרמניה אי
 כמוה אמריקאית הסכמה ואילו לישראל.

 צ׳יק המערבי, הכסף בנק על צ׳יק במתן
ב בלונדון, בסניפי־הבנק לפרעו שאפשר
בבון. או פאריס

ב הרציניים הפרשנים לפרעון. צ׳יק
 כתב הביקור. של זו משמעות הבינו עולם

 במאמר אקונומיסט, הבריטי השבועון השבוע
 משרד־החוץ דעת את לודאי, קרוב המשקף,
 בנשק תפגר לא שישראל ״כדאי הבריטי:

הסוב אין עוד כל הערבים, אחרי חדיש
במר מרוץ־החימוש קצב את מאיטים ייטים
 שולחים עוד כל פשוטות: במלים חב.״

 למערב כדאי לערבים, נשק הסובייטיים
ליש נשק לשלוח עצמה) לאמריקה לא (אך

ראל.
ה בעיה על ברמזו האקונוסיסם, הוסיף
הא ״צרתה עצמה: בישראל לרוב נשכחת
 מקורות במציאת אינה ישראל של מיתית
 הדרוש הכסף במציאת אלא נשק, לקבלת
 המערב של בנק־הנשק על הצ׳יק כי לכך.״

 בן־ מאמצי הצלחת תמורה. בלי יינתן לא
)6 בעמוד (המשך
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