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1290 הוה העוד□ תשבץ
 גוזצי, וזווש־עשרה בת היא שבזז דורית

 ווזוי־ ברתת־גן ״דביר״ בגעזוס־יה לותרת
 הכות בין בעירה. הצופים תנועת כת

 גם נוצאה היא לתנועה, להליכה שעורים
הוה. התשבץ את לוזבר והותר די ותן

 שם )1 :ז ז ו א ם
כרו גדולים ערות

 רומי. קיסר )4 יה.
 יחי־ )11 גבוה. )1
 לירה )13 חשמל. ת

 לא )14 עראלית.
 סישחק )15 ולה.

 הסר). (כתיב זל
שו )19 רטוב. )1

הל יציקה, )20 ט.
הטי טי! )22 מה.

 נהנים. עיר )25 ה.
 אותה חובשים )5

 >27 בית־הננסת.
 הקים )30 בועתי.

 מספיק. )32 שנה.
 )34 רקבוז. )5

 )36 הולנדי. ואר
 התפעלות. ■יאת

נע )39 יקים. )5
 שישי. ליל טדי 

 )42 אבז. מיז י)
 )44 הבצק. את :יז
 מקבוצת כימי זוד

 הנדירות מתכות
 כי־ )46 סורי). :לי
גרו־ עיר )48 יי.

 חיי אלת )51 צער. מלת )50 בהולנד. ;
 ראשי )53 היוונית. במיתולוגיה :!שפחה

 )57 משוטט. )55 ספורט. מדריד של :ות
 שלמות. )59 ליפול. עומד )58 זוכו.

עבודה. בהמת ׳)
: ך נ ו א  )2 השעשועים. מכלב ז! )1 מ

 מנעול. )5 צועד. )3 גדול. מים •קווה
ונלכה״. לכו יעקוב ,.בית של תבות ראשי

יהורית־מצרית. מושבה היתה בו אי
)12 יצרנים. התאחדות )9 פרח. מיז

מגורים. מקום סביבה, )15 ב־א״ב. ת
תרופה )18 בליבריה. חשובה עיר )

 בסלובקיה נהר )23 הב. )21 המלריה. ננד
 חפר. )26 חוזר. קול )24 לדנובה. הנופל

 )31 יפאז. מערי אחת )29 גבוה. )28
 חומר )32 ברהמה. האל של הנוסך שמו

 )37 מיים. עמוד )35 הדבורה. בנוך הנוצר
ב היהודי המדעי המכון של תבות ראשי

 )41 קרם. )40 מהתלמוד. חלק )38 וילנה.

 עונשז. )45 משנה. סדרי ששת )43 מתנה.
 אחת )47 רובה. ביריות מתאמנים שם )46

 )52 מחיצה. )49 לקרקע. השטח ממידות
ה של המשפחה שם )56 רעל. )54 זקן.

הפרה. קול )58 סנדרה. שחקנית

)10 מעמוד (יהמשד
 החלה מתרדמתה, התעוררה השניה נשמה

השני. בביתן בועטת
ב אחדות־העבודה שרי שני הבועטים:

 גישתם אלון. ויגאל בן־אהרון יצחק ממשלה,
 שונה היתה החדשה הכלכלית למדיניות
אנשי־השורה. של המתמרמרת מגישתם

 בצורך משוכנע היה במיוחד, בן־אהרון,
וחמו קיצונית אף ואולי — מכ״ח להנהיג

 חבריו־ אשכול. על־ידי שהותתתה מזו רה
 במורת־הרוח מפעם יותר הבחינו למפלגה

אש ביצע בה הצורה לגבי בן־אהרון של
 מסוגל שהוא בטוח ״הוא תוכניתו. את כול

במפלגה. הדעה היתד, טוב,״ יותר זאת לבצע
סימ רק היו למכ״ח הבדלי־הגישה אולם

 משהו יותר. הרבה עמוק משהו של פטום
 המרחפת ביותר הגדולה השאלה הוא זה,

ה צריכה האם אחדות־העבודה: של בחלל
 השרים, לשני מפא״י? עם להתאחד מפלגה
 ברורה תשובה גם היתד, במכ״ח, שתמכו
שכן. האמינו שניהם זו. לשאלה

ה כמזכירה בעבר שהצטיין בן־אהרון,
 איש־ תל־אביב, פועלי מועצת של יעיל

 נוקבת, תפיסה בעל גם שהוא נמרץ ביצוע
 מפא״י. שרי בין רבים ידידים לעצמו רכש

 השר ״אתה פעם: לו אמר אף בן־גוריון
 בממשלה.״ אי־פעם שהיה ביותר הטוב

 בעת ביג׳י של בכנותו האמין בן־אהרון
 אחדות־העבודה היתד. אילו זאת. לו שאמר

 סיעה בתור פעם, שהיתר, (כפי ממפא״י חלק
 מוגבלים היו לא בממשלה וחבריה ב׳),

 קטי, קואליציוני שותף של לתפקידי־מישנה
 יותר חשוב תפקיד למלא בן־אהרון היה יכול

שר־האוצר. למשל: משר־ר,תחבורה.
 כי אמונתו, את הסתיר לא אלון יגאל גם
 איחוד־ הציע הוא מפא״י. עם איחוד רצוי

או ומפ״ם. אחדות־ד,עבודה מפא״י, של גג
 כזה, להסדר מפ״ם מצד נכונות באין לם

 מפלגתו של איחוד לדעתו, בינתיים, רצוי
 על לחלום יכול הוא אף בלבד. ומפא״י
 מפלגת — מפא״י בתוך יותר, רם תפקיד

ב מאשר — הבלתי־מוגבלות האפשרויות
 יוכל שם הקטנה. אחדות־העבודה קרב

 פרס כמו אחרים, צעירים עם להתמודד
ביג׳י. ירושת הגדול: הפרס על ודיין,

הצו על השרים, שני של דעותיהם אולם
 לכלל הובאו לא מפא״י, עם באיחוד רך

 לכך דאג המפלגה. במוסדות רשמי דיון
 אחדות־ של הפיקח האיש גלילי, ישראל

 הצעת כי מראה, מפוכח חשבון העבודה.
 60בכ־ לזכות יכולה למפא״י הצטרפות

 יהיה פירושה אך החברים. מקולות אחוז
 המאוחד. מהקיבוץ המפלגה פיצול

★ ★ ★
?אשכול קרש-הצלה

ת  מכ״ח עם השרים שני ךיזדהו
ה 1 א ב  ביותר הקשה ברגע ביטוי לידי |

 התקפה מול שעמד בעת אשכול, לוי של
 תוספת- את לעקר הציע כי על מרוכזת,

 קרש- אלון לו הושיט זה ברגע היוקר.
 במקום בן־אהרון: חברו של המצאתו הצלה,
חובה. חסכון גביית — התוספת עיקור

 כי אמנם, הסבירו אחדות־העבודה עסקני
 הדורש מפורש, סעיף מצוי המפלגה במצע
 יכול לא זה הסבר גם אולם חובה. חסכון

 נוכה המפלגה, מבוכת את להסתיר היה
 התייעצות ללא הציע אותה אלון, הצעת

 דרכי- מחפשת החלה המפלגה מוקדמת.
 להצעת במפורש להתכחש מבלי נסיגה,
 מחוכם, מוצא מצאה היא בממשלה. נציגיה

 בחצי- חסכון־החובה ביצוע את בהתנותה
 מ־ אחד כדברי שתכליתם, תנאים תריסר

הקאפיטליסטיםו את ״לדפוק עסקניה:
 חס־ תוכנית שאושרה שלמרות קרה, בר

 לא הכלכליים, השרים בועדת כון־חובה
 פשוט שר־האוצר הביצוע. על עדיין הוחלט

 שהעמידה התנאים את לקבל יכול אינו
התפט את הגיש בן־אהרון אחדות־העבודה.

 היתה המפלגה התנהגות כי בהסבירו רותו,
 חבריו הפצרות כל מהממת. מכה עבורו
הועילו. לא בו לחזור

 מועמד המפלגה חיפשה ימים שבועיים
 המנהיגות אך בן־אהרון. את לרשת שיסכים
 ובין למכ״ח, שהתנגדו אנשים בין התפלגה

 זה. בשלב ניטראליים להישאר שרצו אלה
 כהזדהות להם נראתה לממשלה הצטרפות
נאל לבסוף מפא״י. מדיניות עם ציבורית

 ישראל מזכירה, על התפקיד את לכפות צה
 קרא ואישי!״ ציבורי עודל ״זהו בר־יהודה.

להחלטה. שנכנע לפני ,67ד,־ בן המזכיר
 בממשלה, אחדות־העבודה את ייצגו מעתה

 במפלג־ נפרדים קווים שני המייצגים שרים
 ובר־ מפא״י; עם באיחוד הדוגל אלון, תם:

 כי אחר מכל יותר שהאמין האיש יהודה,
עצמאית. להישאר חייבת אחדות־ד,עבודה

 איש אין — ינצח אלה קווים משני איזה
עצמה. אחדות־העמדה מנהיגי לא אף יודע.

 בקאן, בפסטיבל ביקרתי שלא ד ך*
 בחברת ישראלי של תצלום כל היה £0

 הנבוב. ראשי את מסחרר שחקני־קולנוע
 שבועון- איזה של המיוחד כתבו מראה

 בי מעביר היה כוכב־בד, בחברת קולנוע,
 קינאה של וצריבה התפעלות של צמרמורת
מלחשת.

אישית ידידות
 המכיר בקרלטון, מלצר פייר, ידידו חברת
שניידר. רומי של החדרנית את אישית

 ולידידי לעצמי אומר הייתי תראו, תראו
ה לדגנראט לו שהולך איך תראו האחרים,

 עם אותו ראו שבוע לפני רק הלא זה•
מס כבר הוא והנה לולובריג׳ידה, ג׳ינה
 את לה הכיר מי שניידר. רומי עם תובב

 מצטלמת היא פתאום מה הזה? המטומטם
 הזה? הטיפש לה, לוחש הוא מה אתו?
בחיי! נפש, גועל — מלאכותי חיוך ואיזה

 כאן נרקב אני הצדק? איפה מזה, וחוץ
 שחקנים עם הזו האומללה בפרובינציה
 עטרי ויונה זוהר אורי כמו בינעירוניים

 הזה, הנקלה החנפן הזה, האידיוט והוא
 מרינה עם מתלחש הוא הזה, המח חלוש

 עם חופשי באופן משוחח הוא ודלאדי!
 עם מצטלם הוא ביטי. ודראן דילון אלאן

. .  ששיחקה זאת נו, זאת? שמר, מה נו, .
 ההוא? הצרפתי בסרט המבוגרת האחות את
. . מכ הוא שבו הזה הסרט שמו? מה .
. ? לארון בסוף אותה ניס .  הבלונדית נו .

.הזאת . .בריפיפי גם שיחקה היא . . . 
 ועם אתה מצטלם הוא אז חשוב. לא טוב.

 להסתפק צריך ואני רוצה רק שהוא מי
 וש־ אלמגור גילה עם מקריים בצלומים

 לא יש? מה הצדק? איפה סגל. מוליק
 במשך קיבוץ חבר הייתי לא לי? מגיע
 בין הייתי לא חודשיים? פחות שנה חצי

 שהוא לאחר מיד לסיני הפורצים ראשוני
 לא שואל, אני למה, צה״ל? על־ידי נכבש
 ול־ וזלאדי מרינה עם להצטלם לי מגיע

מורו? ז׳אן עם התלחש
★ ★ ★

מפוברק הכל

 התבררה שבקנאתי הנוראה ^*איוולת
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