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□ תשבץ ד עו ה ה ז **92 ה
 מ־ מאירוביץ רות חיברה זה תשבץ

 מרצונה, שלא שקיבלה, בזמן ת״א,

 שש בנות שהן בנותיה משתי חופשה

 מאירד רות פשוט: הוא הסיפור ,14־1

 אז והשתעממה׳, למשכב נפלה ביץ

 הבנות תשבץ. לחבר לנסות החליטה

 ולא אמא של במצבה במקצת התחשבו

ה תשבץ, — התוצאה לה. הפריעו

 שרות תקווה אנו לפניכם. נמצא

 הבריאה. כבר — 26ה־ בת מאירוביץ

חיבור־התשבצים. מקדחת לא אך

: ן ז  שיר .1 ו
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 איש .4
אינו .10 ז;"

 מודד; .12
 ידו- וניברסיסה

ה ספינת .14
שוחה .15 ;

 המים; פני
 זיכרון; מצבת
 שלי־ גוף ;טייוז

 ליל- משחק .20
 .25 מסר; .22

ש .2)5 :חוצה;
 .27 מדבר;

 קישון; בלשון
 .32 יבש; זינו

ב נמצאים ם
.33 בלילה; זה

 מארחות .44
דנם: ,46 :;

 .50 התיבה; ונה
קרס; .55 בוש;

 מו .0 אבגיס:
פיפשה.

ד;  דרד; .1 ונ
 15 מילת־צער; .5

 1 דרגה .8 ת:
.12 וקולנוע;

 מ> אחד .16 ;
אד בסיבות: ים

 לפתע; .51 קבול: כלי
 .58 לקפה; תבלי! .57

אמריקה; בדרום -ינה

 קהל .3 בנור: אבר .2
 גיל .7 סמיד; אינו י.

 של שילוב .9 ׳באית;
 נמצא עליו .15 עני;

 עליהם המינים זרבעת
.21 בסלנג: — ישר

 כוח; .26 ישן; .24 רבים; מים .23 ליצן;
 עדו״: ״קרמת הספר מחבר .29 ישנו; .28
 .35 בין־ערביים; .32 לגוף; חיזוק סם .31

 רוצה .38 לעסק; חבר .37 מוכר; אינו
 הצלילים: בסולם .41 משתחווה; .40 לישון:

 בפולין, ידועה עיר .45 יעקב; מבני .4:5
 המפורסם סרטה שם .47 חיות; מלמד .46
מש .52 הסתובבו; .49 דיטריד; מארלנה של

 .58 צער; קריאת .56 רזה; כחוש, .54 קה:
הצרפתי. מולה של הפרטי •עמו

דורי* רב־אלוף ליד (כמרכז) סימה נאשפ-בריגול
כביכול תמים מחקר

במדינה
העם

לתפקיד מועמד
תת בארץ המפלגתי שהמערך בשעה

קבו השבוע הגישה החזית, כל לאורך מוטט
 לתפקיד מועמדותה את במדינה אחת צה

 ב־ נמצאה זו קבוצה היחידה. האופוזיציה
ההסתדרות. צמרת זאת היתד. עצמה. מפא״י

 נשאר ואשר זו, קבוצה המנהיג האיש
 העליון, בדרג בן־גוריון של היחיד יריבו

לבון. פנחס זה היה בארץ. היה לא
 לבון בידי כי הוכיח העדרו דוזקא אכן,
 מגובש, פוליטי כוח לצבור עלה התקיף

ה עזרתו ללא גם ולהצליח לפעול המסוגל
ל שאסור חשובה, הוכחה זו היתד, ישירה.

יש של הפוליטיים בחיים המעורה אדם, אף
ממנה. להתעלם ראל,

 לבין הממשלה שרי בין נטוש היה המאבק
הפו של זכותם הנושא: ההסתדרות. ראשי
 התערב לא לכאורה לתוספת־יוקר. עלים
 רוחו כי הבינו הכל אך — בן־גוריון דויד

 לבון שרוח כשם השרים, פני על מרחפת
ההסתדרות. פני על מרחפת

 שהנחיל ההסתדרות, צמרת של נצחונה
 זכאים היו ספק בלי שהם תוספת לפועליה

 הוא אולם יחסית. קטן, הישג רק היה לה,
 לקראת צועדת שמפא״י בשעה כי מראה

 עולה הנידון), (ראה ללא־מצרים יחיד שלטון
 לדרגת־ מפא״י בתוך השלטון על המאבק
יותר. גבוהה חריפות

ריגול
בטכניון חקירה

 הפרופסור של רגלו דרכה בו הרגע מן
 עקבו ,1953ב־ הארץ אדמת על סיטר. קורט
 על הביטחון. שירות אנשי כצללים אחריו

שנו הגרמני־סודטי, שאיש־המדע העובדה אף
 ארצה הוזמן שנה, 50נ־ לפני בצ׳כיה לד

 המחקר־ במוסדות החשובים אחד על־ידי
 — בחיפה הטכניון — העבריים המדעי
 בחשד הש.ב. אנשי על־ידי האיש נתקבל

וערני. סמוי
 ששירותי העובדה מן אולי, נבע, זה חשד
ה אחר הם אף עקבו האמריקאיים הביון

 בארצות־ד,ברית, ששהה שעה סיטה. פרופסור
 כ־ כיהן השניה, העולם מלחמת תום לאחר

שבמ סירקוז באוניברסיטת פרופסור־מרצה
 את לחדש שביקש שעה ניו־יורק. דינת

 בסירוב. נתקל ת, בארצות־הבר רשיון־שהותו
ה את לקבל המדען החליט מכך כתוצאה

 בברא־ קצרה שהות לאחר הישראלית, הצעה
ל הוועדה כאיש כיהן שם וארגנטינה, זיל

פרון. על־ידי שנוסדה אטומית אנרגיה
 צייד־המב־ ימי בעצם חל מארה״ב גירושו

 גם אולם מק־קארטי. הסנאטור של שפות
האמ הבטחון לשרותי היו כתיקונם, בימים

 בפרופסור: לחשוד טובות סיבות ריקאיים
 המשטר כאוהד ומתמיד, מאז ידוע, היה הוא

הקומוניסטי.
 שהעסיקה זו, עובדה ."1961*3 ״לחלל

 את במיוחד הדאיגה לא האמריקאיים, את
 החשובים הפיסיקאים אחד של בואו ישראל.
 ובהוראה, במחקר והעסקתו לישראל בעולם

 גדול הישג היתד, העברי, הטכניון במיסגרת
 שנות כל את שהה שסיטה העובדה למדינה.

 בוב־ במחנה־הזוזעות השנייה מלחמת־העולם
הוסיפה רק נוצרי, אנטי־נאצי כלוחם נוזאלד,

 אידיאליזם. ושל גבורה של הילה למדען
מסוגו. לאנשים מאד זקוקה היתד, ישראל

ן תכונה שנסתבר, כפי היה, זה אידיאליזם
 לאחרונה איש־המדע. מעשי בכל הניכרת
במח בעיקר, סיטר״ של האידיאליזם התבטא

 וב־ —הקוסמי. החלל לחקר הנוגעים קריו
 ברחבי ובהרצאות בסיורים להרבות נטיתו

 דעת להפיץ הברזל, מסך עברי משני העולם,
האנושות. לטובת במחקר ולעסוק

 לא החלל. כיבוש היה מיטה של חלומו
 אותו שהעריצו תלמידיו, בפני הרצה פעם

סי על בדממת־קודש, להרצאותיו והקשיבו
 ״ב־ הקוסמי. המרחב את לכבוש האדם כויי

 הארץ,״ כדור של מתחום־המשיכה נצא 1961
 בעיית אחת, לבעייד פתרון רק ״חסר הצהיר.

 עת החללית, מהירות את שיאיט הבלם
לסטראטוספירה.״ תשוב

 חיל- באשר אמריקאי. צבאי מחקר
 בהכנות הוא אף העוסק האמריקאי, האויר

 עם נואש מירוץ והמנהל החלל לכיבוש
 מדעני־ להעסיק החלים הסובייטיים, המדענים

 היתה. המיבצע, מבעיות חלק לפתור כדי חוץ
 להד שזכו הראשונות המדינות אחת ישראל

מנת־מחקר.
 במישרין, צבאיות, היו לא אלו הזמנות

ה לכוחה בהרבה לסייע היו עשויות אולם
 בקרינה המחקר ארצות־הברית: של צבאי

 לבצע ישראל על שהיה למשל, הקוסמית,
 בלבד זה לא האמריקאי, חיל־האויר למען

ה המכשולים אחד את להסיר היד, שעשוי
 — החיצון לחלל אדם בהטסת עיקריים
 מחוץ מאונשים, ביניבשתיים טילים ובשיגור

ה ברבות להביא אף אל — לסטרטוספירה
 המבוססים חדישים, נשק פוגי ליצירת ימים

 מחקר הקוסמי. בחלל הקרינה חוקי על
 פצצת־ ליצירת להביא היה עשוי זה תמים
התמי שמחקריה כסי ממש ,1970 של העל
 הראדיום, עוצמת סביב ל[ירי, מאדאם של מים

 של המימן לפצצת דבר של בסופו הביאו
.50ר,־ שנות

ה בחקר הטכניון על־ידי שהועסק האיש
של של המלאה בהסכמתם הקוסמית, קרינה
 קורט הד״ר היה האמריקאים, הביטחון טונות
סימה.

 שלטו־ פירסמו השבוע חמרגל. המדען
הפרו כי נאמר בה הודעה, הבטחון טונות
 בריגול ונאשם ביוני 15ב נעצר סיטר, פסור

זרה. מעצמה לטובת
ושמו עתונים על־ידי שקושטה הידיעה,

בטכ סוערים, לוויכוחים הביאה כאחד, עות
הארץ. וברחבי ניון

 מוסרית, היתד. האמיתית הבעיה אולם
אש תוכח אם בעתונות. השתקפה לא והיא

 במלוא להתיחס שיש ספק אין סיטר״ מת
 על כמרגל פעולתו עובדת לעצם החומרה

 להתעלם, היד, קשה אולם המדינה. אדמת
עובדות: משתי עת, אותה
 זרה, מעצמה נגד כנראה, כוון, הריגול 0

 אחרת. זרה מעצמה עם קרה מלחמה המנהלת
 שעה והסדן הפטיש בין נכנסה ישראל מדינת

 אחת של הצבאי המאמץ את לשרת שהסכימה
הללו. המדינות

 מתוך פעל, אמנם אם פעל, המדען •
 שמוסדות־המחקר שעה אידיאליסטיים. דחפים

 זרה, מדינה שעה, אותה שירתו, הישראליים
 בתשלום לזכות כדי המדינה, לטובת שלא

 את לדון היה קשה עקיף, או ישיר כספי,
 במדינה שפגע פושע שפל, כאיש סיטר,

אותו. שאירחה ידידותית
 כ־ בינלאומי, רקע על ריגול בענייני כי

 הן המוסר בעיות צבאיות, בעיסקוודמחקר
מסובכות.

בטכניון. אינשטיין יובל בחגיגת *
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