
י נ א א  ב
ל א ר ש לי

ק ת 4 ר ו ג צ ה
, ב י ב א ״ ל ת בערב 9.15 לספטמבר 28 ״תל־אביב״, קולנוע באולם הבכורה, ב

בערב 9.15 לספטמבר 29
 בערב 9.15 לספטמבר 30
בערב 9.15 לאוקטובר 1

ק ת 2 ר ו ג צ , ה ה פ י ח  בערב 9.30ו־ 7 באוקטובר, 3 תמר, אולם ב
ק ת 1 ר ו ג צ י ה ל ש ז ר י בערב 9.15ו־ 7 באוקטובר 5 ,0 ב

החלה הכרם־סים מכירת
כהנא. ירושלים נובה; חיפה׳ שרותרון; לאן, כנף, רוקוקו, תל־אביב,

 קולומביה תקליטי על והצלליות ריצ׳רד קליף תקליטי
ל _______________________ כ ת ב ו י ו נ ח ה

4357 הזה העוד□ תשבץ
 מוסיקה. אחד: נושא על המבוסס סימן־טוב, סימן־טוב השבוע מגיש תשבץ של יופי

 משוס התשבץ את שחיבר סימן־טוב, מוסיקליים. הם שבו המונחים כל כמעט ואכן,
בטכניון. לימודיו את להמשיך המתכונן ,21 בן צבא, בוגר הוא בשבת, שחשתעמם
: ז ו ו א  ה• )1 מ

 רנב־ בסולות נבוה
 באיטיות )4 רים;

 משולם )10 מתונה;
 קול )11 הצלילים;

מ )13 נמוד: גברי
 )14 הצלילים; סולם

 ־1875( צרפתי מלחיז
 )15 הפור: — )1937

.-לי- .. )17 כמות;
 הרצון: לפי ביטוס:

 מ־ )20 ישז: )19
 נמוד: קול )22 ז׳ור;

 )28 מחרם; כלי )25
 של שמו ראשי־תבות

 האש״; ״מהוד מחבר
מו )30 מסביר; )27

 ללא מקהלתית, סיקה
 תנו־ )32 כלי; ליווי

 מסולם )33 דת־קול;
 כותב )34 הצלילים;
 היידן; של תולדותיו

הצלי מסולם )36
נש עליה )37 לים;
 הכינור; טתרי ענים

 יהודי; פילוסווי )39
)42 מים; בור )41

א )44 דודקאפוני; בסולם הצלילים מספר
 )50 אבל; )48 בפונה; נושא )46 קורד:

 )51 החופשי״: ״הקלע מחבר של תחילתו
 בעל עוף )43 באורטוריה; או באופרה שיר
 בקשה; מילת )57 נביה; )55 מהודר; זנב
 של שונה עיבוד )59 לברכה; זכרונו )58

ליאונקבאלו. של אופרה )60 אחד; נושא

 קופץ- עובר מעליו )23 המלחינים; טנדולי
 שירטוט )26 ולמאור; לרפואה )24 לגובה;

)29 סררי־משנה: שישה )28 ניאונרפי;
 של קצר חיבור )31 אופרה; של תמליל

 מעבר )32 מהיר; במיפעם בלית, מוסיקה
 מסורתי: יפאני תיאטרון )35 לנהר; מעל
תוים, קבוצת או תו )38 בכורה; הצנת )37

: ד נ ו א יאיר; נרו )2 הצליל; נוח )1 ס
 לשני יצירה )6 מים: עמוד )5 מז׳ור; )3

 הצליל; תבונת )8 תור; בלי נבל )7 קולות;
 עינויים; מכשיר )12 שלם; צלילים הרכב )9

הפרש: )16 רב־קולית; כנסייתית יצירה )15
)21 ליסט; של שותפו הונגרי. עזלחין !)9

 קול — .-קול .. )40 משקל; יחידת המהווים
ש מלחיז )43 תחינה; מילת )41 מהשמים;

 טורק; רוזליז התמחתה יצירותיו בביצוע
 טוז: בחצי הגבהת )46 רכרוכי; פסנתרן )45
 )49 יחיד: כלי או לקול שלם ביצוע )47

הצלילים; מסולם )54 שר; )52 מקהלה:
מש. )58 הצלילים; מסולם )56

דרכים
לוהטות

ה ס ד ה ל
ר ו מ

 לוהטת, אהבה של רומן
 הרסנית, מסונוורת, צמאה
 שמתוכו ונואשת, — תועה
 החטופה הנשמה עולה

 העלילה חיינו. הווי של
 מציאותה רקע על מתרקמת
 בשנים ישראל של הממשית

 התמורות על האחרונות,
 והרעיוניות החברתיות
 בה. שחלו המעמיקות

 מספרת של רומן־בכורה
צעירה.

במדינה
ת ו ג ל פ מ

ו1יאן־ד״ן־ד
אנ־ מגיעים שבעזרתן רבות, שיטות ישנן

ב זאת עושים אחדים החלטה. לידי שים
 עלי תולשים אחרים פלססיין, או עץ שיטת

 ישיבות עורכים חשובים אנשים פרחים.
 לפי קובעים ילדים סטטיסטיקה, ובודקים

 מכנה האלה השיטות לכל אבל אן־,דךדינו.
ונו המישחק נגמר בו רגע מגיע משותף:

 מגיעה למשל, ילדים, אצל ההכרעה. פלת
בוס! בליק, אליק, האלמותית: השורה

 בפני עמד דיין משה החקלאות שר גם
 לא או להתפטר הברירה: להכריע. הצורך

אשכול? מממשלת להתפטר
מת הוא כי הודיע הממשלה הרכבת עם
 שבועיים לפני בו. חזר שבוע כעבור פטר.
ספו שעות הקודמת. החזרה מן בו חזר
 שעוד הודיע ההתפטרות תחולת לפני רות
 בתימהון שעקבו לאזרחים, סופית. סיכם לא

 לו: לקרוא עז חשק היה התהפוכות, אחר
 בום!״ כבר תאמר .נו,

 התפטרותו מכתב את בכים. מכתב
 שבועיים, לפני אשכול לוי לידי דיין מסר

אש הממשלה. ישיבת לפני ספורות דקות
 את מסר לא לעצמו, המכתב את שמר כול

לשרים. תוכנו
 על אשכול הודיע לא אז וגם שבוע, עבר

 ל־סז ההתפטרות מועד את שקבע המכתב,
 את להדליף עצמו דיין דאג ואז בספטמבר.

לעתונות. המכתב תוכן
מ אין דיין: התלונן השתנו. לא טענותיו

 ומדיניות, בסחוניות בהכרעות אותו שתפים
 המזון, ענף על יעילה שליטה ממנו מונעים
חקלאי. בייצור — לדעתו — הקשור

להת כוונתו על לראשונה הודיע כאשר
טע חוד היה חודשים, שלושה לפני פטר,
 עבר הפעם בסחוני־מדיני. דיין של נותיו
 דיין דרישת דיוק: ליתר הכלכלי. לצד הדגש

 המזון חטיבת את החקלאות למשרד להעביר
והתעשיה. המסחר משרד של

 ה־סו שהתקרב ככל כלכלי. תמרץ
 שבתי אשכול, מוזר: מחזה התגלה לחודש

 להתפטר, לדיין יפריע לא כי הודיע חילה
ב להשאירו ממש של מאמצים עתה עשה

 ראש של ממקורביו אחד הסביר ממשלה.
 אותו רוצה כך כל לא ״אשכול הממשלה:
 עוד משברים רוצה הוא אבל בממשלה,

פחות.״
הת את תאיץ דיין התפטרות החשש:

ואח ששון, אליהו הדואר שר של פטרותו
התפט כל נוספות. התפטרויות אולי ריה
הד והשמצות להתקפות רקע תשמש רות

 בעיות יעורר יורש של מינוי וכל דיות,
ל העדיף כן על מפא״י. בצמרת אישיות
 לבצר יצליח אשר עד בממשלה, השאירו

יותר. מעמדו את
 ראשון ביום נעשה ביותר הרציני הנסיון

 ספיר, בירושלים. אשכול של בביתו בלילה,
 חטיבת על לוזתר מוכן היה דיין, של יריבו

 מתפקידה, רוקנה זו שחטיבה אלא המזון.
ה תעשיית על הפיקוח ממנה הוצא כאשר
 תוקף בכל ספיר סרב זה ופיקוח — מזון

לדיין. להעביר
 המפלגה, מוותיקי חלק ועמו ספיר, כי

 הבט־ במאמציו נכשל אשר שדיין, חששו
הכל בחזית כוחו את לרכז ינסה חוניים,

 היתה המזון ענף כל על השתלטות כלית.
 במדד כרצונו לתמרן אפשרות בידו נותנת

 את למוטט המזון, ובאספקת יוקר־המחיה
בהזדמ וספיר אשכול של הכלכלי המערך

ה בנקודה לפגוע ובזאת הראשונה, נות
ה הסתיימה כן על שלהם. ביותר רגישה
 של קטנה לא מידה ת-ך הכרעה, ללא ישיבה

כעס.
 שאינו הודיע ודיין הגיע, בספטמבר 10ה״

בום! אמר לא הפעם גם מתפטר.

ן ו נ ג ג ו ב
אפריקאי רוח מאו״ב
 לאזרח המאפשרות דרכים שתי קיימות

חש על שלא בחו״ל חופשה לבלות ישראלי
 בשליחות לצאת או בהגרלה לזכות בונו:
נוס דרך קיימת כיום כלשהו. מוסד מטעם

 לפיתוח כמומחה לצאת יותר: חלוצית פת,
 חיפשה לבילוי זו צורה נחשלות. ארצות

באמצעו ניתן ביותר. רנטאבילית אף הינה
 עם שנתייס־שלוש לאחר ארצה לשוב תה

בשוזיץ. הבנקים באחד שמן חשבון
 יש באם כישורים. כמקום קשרים

 עליך, חובה ישראלי, כמומחה לצאת ברצונך
 לדרישה לחכות במקצוען, להצטיין כמובן,
לאנ דרום־אמריקאית או אפריקנית ממדינה

מועמדותך. את להציג ואז זה, במקצוע שים

1357 הזה חפולס




