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 )36 סור; )34 פני;
 של מישפחתו ם

 )37 קולנוע; ובב
 המינים; שיבעת

 )41 שפשפו; '.)
 )44 אשר; )42 וח;

 ד; ב: תופרים ממנו )46 קשר; פצעי
גבוה; מקום )50 סעודתו; הוא הבגד י)
 השוק בי; )53 הביורוקרטיה; ממכות !)

 הנוף; נוזל )57 המעיל: קצה )55 רר;
 האיטיקי המגף בועט בו )50 מספיק; )1

שי הלחץ מקבוצות אחת )00 זפת
מפא״י. :

לא )3 נגמר; )2 רהיט; )1 מאונך:
בהודו: נהר )0 מילת־נוף; )5 וחד;

 סיסוא: את הרגה היא )8 עני;
גם )12 ליאונקאוואלו: של האופרה

)1ן! •פליוה: )15 בגדים: חופרים זנו

 תיכון תלמיד ו, 7 בן לחמן, גבריאל

 תשבצים לעתים פותר בתל־אביב,
ה התשבץ זהו אולם — אחרים משל

למ אינה ״המדיה חיבר. אשר ראשון
 לכל מסביר הוא המילים,״ את צוא
 את לנסות לו, בדומה הרוצים, אלה

 במציאת ״אלא תשבץ, בהכנת מזלם
 מונחת הנה ובכן, הנכונה.״ ההגדרה
 דעתם את לתת הקוראים על יצירתו.

 ואס — למטרה קלעו הגדרותיו אם
 ותש־ — הגדרות למצוא מסוגלים הס

שלו. מאלו פחות לא 'קולעים— בצים

ב הקומדיה מאבות )18 מוקדמת; לידה
)23 לקפה: מזרחי תבלין )21 צרפת:
 !24 הדרומית; קוריאה של המודח נשיאה

 ידוע; גרמני יהודי סופר של משפחתו שם
 )29 מהלומות; יתז )28 מאכל; מין )20

 עמק־יזרעאל; עיר )31 גולה; ראש־טטשלת
 צלול; )35 נעימה; אינה עקיצתו )32
'*כלי שיהיה רצוי )38 בלעז; מפונית )37

 מילת־תנאי; )41 ואחד; עשרים )40 נערה;
)46 תבלי:; מיז )45 צער; קריאת )43

משקה )49 תבואה; ערימת )47 קרקע;
 (ר״ת); צדק כהז )54 נצח; )52 אלכוהולי;

התורים. פיסולם )58 מתנה: )56

העם
ע ב ר ונ עו ה

 מקומיות שערוריות השבוע חסרו שלא אף
 מופנות הישראלי האזרח עיני היו בישראל,
 מסעירים: מאורעות שלושה אל החוצה,
 הני (ראה לארצות־הברית קובה בין המאבק

 ה־ המועמד ובחירת בקונגו, הזעזועים דון),
ארצות־הברית. לנשיאות דמוקראטי
 האחרונה המתנה כי שוב הוכח בקונגו

 לנתיניו להעניק גווע אימפריאליזם שיכול
 עצמאות להם לתת שלא היא המשועבדים

 ממושכת במלחמת־שיחרור רק קרב. ללא
ל להתגבש נחשלים שבטים של אוסף יכול

ל לאומית, אחריות של הכרה לקבל אומה,
איתנה. צמרת מתוכו הוליד

 מנעו הם ר,היפו: את עשו בקונגו הבלגים
 אפשרות כל האפריקאים מן השנים כל במשך
מש לאומית והכרה משלהם מוסדות לגבש
 עצמאות. להם העניקו לפתע, עתה, להם.

 כאשר בלגי, בדם המחיר את שיל;וו השבוע
 נשחטו בלגים נתינים מאות ואולי עשרות
 המחלקת אוכלוסיה על־ידי המדינה, ברחבי

ללבנים. שחורים בין בפשטות, העולם, את
 של הלבן בצד ישראל נמצאה זו בחלוקה

ה כוונו כאשר שהתברר כפי — המיתרס
 אבריאל, אהוד ישראל, שגריר לעבר רובים
 האפריקאיים החיילים מן בקושי אך שניצל

 את הפך אבריאל אופייני: פרט המתמרדים.
 פנה הלבנים, הדיפלומאטים כל לדובר עצמו

להגנה. בדרישה השלטונות אל בשמם
 את צעד שהקונגו בשעה הזוהר. ;עדי

 בארצות־ נערך הראשונים, הטראגיים צעדיו
מפ הדמוקראטים, אחר. מסוג מאבק הברית

 מועמדם לבחירת ניגשו במדינה, הרוב לגת
לנשיאות.

אמריק שנת־בחירות תמיד היתה בעבר
 יש זו בשנה לישראל. שנת־שגשוג אית

 הבחירות שנת היהודיים. לקולות משקל־יתר
 אמריקה של המזורזת להכרה הביאה 1948

 בך ניגש 1956 הבחירות ובשנת בישראל;
 תקווה מתוך מיבצע־סיני, לביצוע גוריון

בש להתערב יעיז לא שאייזנהואר (כוזבת)
כזאת. עה

 מערכת־הבחירות תהיה הסימנים כל לפי
 (כאשר 1948 מאז ביותר החריפה השנה של

ה כל לדעת בניגוד טרומן, הארי ניצח
 בן הרפובליקאי ניכסון, ריצ׳ארד פרשנים).

ש ,43ה־ בן הדמוקראט קנדי, וז׳אק ,47ה־
 לשוך של וערכה רעהו, כנגד איש קולים

שוב. עולה המאזניים
 שום השבוע ניכרה לא בישראל אולם
 השלימה ירושלים זה. מצב לניצול תכונה

 אינו שוב חדש שמיבצע־סיני העובדה עם
 לעצמה לקבוע מסוגלת אינה והיא אפשרי,

 של הקוניוקטורה כי לוודאי קרוב אחר. יעד
יש אזרחי וכי — תועלת ללא תחלוף 1960
 אחרי יעקבו העולם, כל אזרחי כמו ראל,

סקרנות. מתוך רק הצפוי הדראמתי המאבק

מפלגות
ס זנ בי ד ה מינץ ש

 נגד המטיפים על יותר חביבה סיסמה אין
ההע את לבטל הדרישה מן מפא״י משטר
למפ המאוחדת היהודית המגבית של נקות
 לעצמם תיארו לא בתמימותם, בישראל. לגות

 יותר מועילה סיסמה שאין כאלה מתנגדים
בן־גוריון. לדויד — מזו

 תעמולה אחרי בחרדה שעקב האנשים אחד
 בנימין ישראל, אגודת פועלי ח״כ היה זו

 דולאר אלף 80 שנה מדי מקבל מינץ מינץ.
 חנק לו צפוי זה כסף ובלי — המגבית מן

חמצן. בלי שנשאר לאדם כמו פוליטי,
ההע ביטול על באמריקה הודיעו כאשר

 של החזקה האילמת בהסכמתו — נקות
 מכל יותר בכך המעוניין בן־גוריון, דויד
 הוא לחייו. חושש מינץ החל — אחר אדם
 בתי־ את לקיים יוכל לא הכסף בלי כי ידע

 להוציא יוכל לא האגודה, רשת של הספר
הה את לתת יוכל לא שערים, עתונו, את

קולותיו. לרכישת הדרושות טבות
יאר שהדתיים אפשרות קיימת היתה אמנם

 אולם באמריקה, משלהם מגבית במלוכד גנו
 במנהיגי תלוי נעשה מינץ היה כזה במקרה

 מבטיח שאינו דבר הדתיות, המפלגות שאר
 הדתיים אוספים שממילא ומכיודן טובות. לו
 כי לתאר קשה באמריקה, כסף העת כל

 ההענקות במקום לבוא תוכל חדשה מגבית
הנוכחיות*. הגדולות
 מפלגתי ביזנסמן מינץ, למפא״י. פא״י

בקור חשבונו את לערוך היה יכול מובהק,

 דולאר מיליון רבעי שלושת השאר: בין *
לדתייס־הלאומיים. לשנה

 משימתו נחרץ. גורלו כי הבין הוא רוח.
 בעוד למכור לו: שנראתה כפי המעשית,

 בכנסת, לו שיש הקולות שלושת את מועד
לקיומו. חדש בסיס בהם לרכוש כדי

 מינץ קולות? בשלושה • מעוניין היה מי
 להעביר המבקשת מפא״י, התשובה: את ידע
 קול כל בכנסת. שיטת־הבחירות שינוי את
ה שלושת זו. למטרה הרוב למפלגת יקר

 מספר את להעלות יכולים פא״י של קולות
 שיטת־ של קיצוני לשינוי הבטוחים הקולות

 הדרוש. מן פחות ששה רק ,55ל־ הבחירות
 הח״כים, שאר את להבהיל גם יכולים הם

 לא עוד כל העגלה על לקפוץ אותם לשכנע
ימ חושש'שהשני אחד כל כי מדי. מאוחר

לפניו. עצמו את כור
 תיק את קיבל מינץ ההסכם. סוכם השבוע

 שר. בחייו הראשונה בפעם יהיה הדואר, שר
 תש־ החדשה!' שיטת־הבחירות שתתקבל ברגע

 כי נראה אולם חי. לכל חיים מפלגתו בק
 לפני מפא״י. ברשימת בטוח מקום לו הובטח

להסתדרות. פא׳׳י את יצרף עוד כן
 פירסמה לא מפא״י הראש. עד מקל

 שיטת־הבחי־ לשינוי הנוגע הסכם חלק את
 כבר לה יש אמנם ממהרת. היא אין רות.

ה של חלקי שינוי להעביר כדי קולות די
 הרוב את להשיג מקווה היא אולם שיטה,
 ביטול בעזרת — מוחלט לשינוי הדרוש

המגבית. של המענקים
 לבהלה מינץ של הביזנס גרם בינתיים

 ראשי את להוריד כדי בו היה די כללית.
 של השאר בין — בקואליציה השותפים כל

אח מלחמה ללחום שהתכונן שפירא, משה
 ראשי; לרב גורן הרב של מינויו נגד רונה
 על ללחום שהתכוננו הפרוגרסיבים׳ ושל

המיסים.
 מינץ ששמו שהמקל למפא״י איכפת לא
ה המפלגות לראשי מעל זמן־מה תלוי יהיר,

ל להביא עשוייה מינץ של בריחתו אחרות.
להנ אחרים, עסקנים של מבוהלת בריחה

 הרבה במחיר — הניצחון את למפא״י חיל
מפ לשחד כדי דרוש שהיה מכפי זול יותר
גדולה. לגה

תחבורה
ד ר פ ל ה שו מ ו
 ה־ ועל לתחבורה הקואופרטיבים במוסכי

 המלה ויותר יותר תכופות לעתים נשמעת קוו
במח עין למראית נעוצה, הסיבה ״שביתה״.

 לבין השכירים העובדים בין הנטושה לוקת
להת רוצים השכירים הקואופרטיבים: חברי
 תנאים מעמידים והחברים כחברים, קבל

מגבילים.
 בחזית.רחוקה מתנהלת האמיתית המלחמה

 הקואופרטיבים בין הנטושה בחזית יותר:
 כי משוכנעים הנהגים לבון. פנחס לבין
 וכי זה, בענף גם בהגה לאחוז רוצה לבון

 קבלת על המריבה צמחה זו שאיפה מתוך
כחברים. השכירים

שלו מהווים המדינה, של המשקי במיבנה
 — המקשר דן, אגד, — הקואופרטיבים שת
 בקרוב כיום נאמד שרכושו בלתי־תלוי, ענק

 מעסיקים הם יחדיו, לירות. מיליון 70ל־
 עובדים כשליש מהם עובדים, מ־סססד למעלה

שכירים.
הרא המרוכז הנסיון ניצרת. הבעיה

 ענק על להשתלט ההסתדרות צמרת של שון
 לבון מינה כאשר וחצי, שנה לפני נערך זה
 לוועדה: שניתנו ההנחיות חושי. וועדת את

 לתעבורה חברות להקמת הדרכים את לבדוק
המקו הרשויות הממשלה, בבעלות ציבורית,

הקואופר ועובדי חברי ההסתדרות, מיות,
 היתר, הוועדה, המלצות לפי הנוכחיים. טיבים

הו מהמניות, אחוז 10 מקבלת ההסתדרות
 בה המשותפת, במינהלה לשון־מאזניים פכת

 אינטרסים למען מחבריה אחד כל ילחם
משלו.

 בהמלצות איש ראה לא ההסתדרות, מלבד
 לבון הרכיב אז הוקפא. העניין פתרון; אלו

המ הוועדה איש של בראשותו שניה, וועדה
 פתרון למצוא תפקידה: משל. יורם רכזת

 התרעם רגע,״ לאותו ״עד השכירים. לבעיית
 ה־ היתר, ״לא הקואופרטיבים, מעסקני אחד

 נאבקו השכירים אם קיימת. הזאת בעייה
 או בשכר הטבות על זה היה משהו, על

לקואופר במלוכד להיכנס בתנאי־עבודתם.
דיברו.״ לא זה על — טיב

 תקנון, סמך על חברים מקבל הקואופרטיב
 זה תקנון ההסתדרות. ידי על אושר שאף

להיות: חייב המתקבל חבר כי קובע,
באוטובוס; לנהיגה רשיון בעל •
שנה; 32מ־ פחות בן •
 נקי. ועבר תקין בריאותי מצב בעל •

הראשון התנאי המשכורות. מאגר
 מאפשר הוא לקואופרטיבים. מאוד חשוב

 שהוא עבודה מכל חבר רגע בכל להעביר
>10 בעמון (המשך

1:90 הזה העולם


