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של הצפוני החלק
 )4 ״בורניאו״: האי
 הודו• ממדינות אחת
מע מרכז )10 סיז;
נו )11 הדם; רכת

 קול )13 במטוס; סע
 )14 הבקר; געיית

 העיקרי המשחק כלי
 בירת )15 בשחמט;

 ענוג )17 וייט־נאם;
 שמח; )10 ועדיז;

 בירת )לא-נראה; 20
יופי; )25 קמבודיה;

משום; מפני, )26
 ונמצא שנבדק )27

מו שלם, )30 נבוז;
 מ־ אחת )32 חלט;

״נ השורש נטיות
 )34 לחם; )33 סע״;

 משוכלל; מנעול שם
 ח• בנימטריא: )36

 )37 וחמש; מישים
ה ללימור מכשיר
 אחת )39 טיסה;

מ עליה מהנפשות,
ב״מנילת־ סופר

הארץ; בצפוז עיר — .״בית־. )41 רות״;
 הלהיבו; )44 הולנדי; לשם קדומת )42
 הא- אבר )48 בעברית; טרנספורמטור )46

 מצפו; מדינה )51 גבוה; מקום )50 כיהל;
 עורלה; חתר )55 פרח: שם ̂)53 למלאייה;

"־.״פת )57 . .  158 מטעמים; מזונות, — .
 יבש פרי )60 (לועזית); ויסות )59 בתוכו;

רבים. זרעים בלע
: ו נ ו א דרום־טזרח־ מאיי אחד )1 מ

.״. )3 בישראל; איש־דת )2 אסיה; . — 
 (מלבים שלי בוהז — אבי״ מטתני עבה
 בעל מסמר )6 עברית; אות )5 י״ב): א',

 בעור- הנמצא נוזל )7 לוליניים; חריצים
 לבטוי: המשמשת טלה )9 קטז; בז )8 קינו;

 עליו?״ שטתאוננים הדבר, הוא בו ״האמנם
5 (בז צרפתי מטבע 12 י״ח); (בראשית—

מפורסמת עיר — -קונג"...... )15 סנטים);
מייצר )18 גלים; יעלה )16 יז:0בדרום-
 (כתיב■ השכל מקום. )21 כובעים; ומתקז
מאיי אחד )26 זקוף; קיר )23 חסר);

(ה איטליה בצפוז עמק )28 אינדונזיה;
חצי־ בדרום השובה נמל עיר )29 פור);

 )32 הפיליפינים; בירת )31 המלאי; האי
 פה- )35 לבורמה; מצפוז הנמצאת טירנה
 ממדינות אחת )37 (כתיב־חסר); האריה

 )41 זז; )40 נדר; שבועה, )38 הודו־סיז;
 (בתוספת חם אפר )45 בבקשה; )43 חזר;

 יתנפל; )47 צעקודהארי; )46 הידיעה) ה׳
 )54 במצרים; עתיקה עיר )52 רצח; )49

 בעל- )58 למדבר; הנוף מלת )56 שנים;
 (בתורכיה). נשוא־פנים אחוזה,

ף5:):!1

רדיו
שיעמוס-מו□

 טמון ישראל תושבי מרבית של מזלם
 בכל כמעט, המצויים, קטנים כפתורים בשני
 ישראל קול שתוכניות פעם בכל בית.

 לסובב יכול הוא המאזין, את משעממות
 שידוריה את לקלוט הכפתורים, אחד את
 לסובב — נוספת אפשרות אחרת. תחנה של

המקלט. את לסגור שני, כפתור
 את כולל אינו הרוב, כלפי שנכון מה

 עצמם, הרדיו עובדי של הקטן המיעוט
 בשיעמום חיים אלה השדרנים. את בעיקר

 מדברים הם — דיוק ליתר כמעט־ניצחי.
 הם זאת עם יחד אך ביומו. יום מדי אותו

 העולה וככל יכולתם כמיטב להפיגו מנסים
רוחם. על

התוכ את המגיש ארבל, יורם — למשל
 לצורך מיוחד גוון לקולו משווה לאשה, נית
 אשה. עם דברו מדי רגיל שהוא כפי זה,

ופזמו שירים בתוכנית שידר אחר במקרה
ביי לרדיו ביוזמתו, קרא, לבנוני, שיר נים

יש שירים ולשדר לאתגרו להיענות רות
ראליים.

 לאחרונה פנתה רז, שרי אחרת, שדרנית
 שיבואו מיוחדת בבקשה בנל־הקל למאזיניה

מש שהיא להם הסבירה באולפן, לבקרה
 אברהם, ארלט עורכת־התוכניות, בו. תעממת
 מלאני שהיא אומרים בבית־השידור שידידיה

עצו שירים להשמיע נוהגת מלידה, כולית
 הנועדות הבוקר, בתוכניות ושירי־ערש בים

 את המגישים השדרנים האזרחים. את לעורר
 דברים לקטעי־הקישור מוסיפים תוכניותיה,

ה התופעה את להסביר כדי עצמם, משל
תמוהה.
 נזעקה קול־ישראל הנהלת לגרות!״ ״לא

 ידה על שהוגדרו אלו, בתופעות לדון
 השבוע פירסמה חסרת־טעם״, כ״הידרדרות
 ב־ ההנהלה, קובעת מפורטים. כללי־שידור

הפנימי: תזכירה
 ף לס• דברי־קשר בכוונה להצמיד ״אין •י

 של משמעות ליצור כדי פירסומית, סיסמה
העלו הברקה ליצור כדי או עליה, ביקורת

במפרסם.״ לפגוע לה
בי ואופן פנים בשום למתוח ״אין #
 בדברי־ לערבב ואין התוכנית, טיב על קורת

 העורך של טעמו על שלילית ביקורת הקשר
עריכתו.״ או החומר בחירת לגבי
 ככל בדברי־הקישור להתייחם ״יש >•*

 והמבצעים, הנעימות השירים, אל האפשר
 שלא ולגירויים אישיים לעניינים לגלוש ולא

לעניין.״
 בפירסום ההנהלה הסתפקה לא כדרכה,

אי ל״שיחות שדרנים כמה זימנה התקנון,
״אז הזדמנות באותה להם נתנה שיות״,

אחרונות״. הרות
יימשך. שבראדיו השיעמום התחזית:

בחו״ל ישראלים
בברלין צבר

 — מגיע בברלין, העובר ישראלי כל
 מועדון- לעדן־סלון, — במאוחר או במוקדם

 למוסד עדן. (״רולף״) שמעון של הלילה
 ורק לישראלים, כלישכת־עבודה שם יצא זה

 כאלה ביניהם כאלה, 25כ־ בו ביקרו החודש
גרמניים. מבתי־סוהר עתה זה שהשתחררו

 מרדכי המועדון, מנהל של הטיפול שיטת
 לנצרכים מציע הוא — קליגר (״מייק״)

 לשעה. שכר תמורת בשטיפת־כלים, לעבוד
 ההצעה. את קיבל לא המבקשים מן אחד אף

 ולשנו- לרעוב מוכנים ״הם מייק: מתמרמר
כלים.״ לשטוף לא אבל רר,

 אחד ישראלי אמריקה. אמריקה,
 לדרגת עלה הוא במועדון. יותר הצליח

עוזר־למנהל.
 הוא חיפה, יליד (ויינברג), הכרם יורם

 הארץ מן ירד פסיכיאטר, אביו, .24 בן
 יורם בניו־יורק. יפה הסתדר רב, זמן לפני

 שנישאה אמו אצל בחיפה, נשאר עצמו
 בממשלה, בכיר פקיד החורג, האב מחדש.

להכרם. שמו את הוא אף שינה
 בגעגועים יורם חש הגיוס, מועד בהתקרב

לימו לצורכי לניו־יורק, נסע הוא אביו. אל
 לו סידר פניו, את יפה קיבל אביו דים.

 אף הוא יורם, לדברי אמריקאית. אזרחות
ארצות־הברית. של בחיל־הנחיתה שנה שרת

 להשתלם יורם החליט שירותו, לאחר
 שר־ ברשת עבודה קיבל הוא במלונאות.

 לברלין, והגיע חילטון של שרת־המלונות
 הנמוך בשכר המקומי, הילטון במלון כעובד

סלון. לעדן עבר משם לחודש. ל״י 300 של
 כמו צעיר אין מדוע מישראל. חוץ

בלתי־אפשרי, הדבר לישראל? חוזר יורם,

 צעירים, טובה בעין רואה אינו צה״ל כי
 חובתם את למלא כדי ארצה לחזור ששכחו

 יכול אינו מצירו יורם בשירות־החובה.
 היה הדבר כי בכך, רצה אפילו לשרת,

האמריקאית. אזרחותו לאובדן מביא
 המושבה עם שלו הקשר גם נותק בינתיים
 כמעט שעבד לאחר בברלין. הישראלית

 עבודתו נפסקה עדן, של במועדונו חודש
המפוצץ, הצברי השם בעל החיפאי שם.

הכרם יורד
בברלין נחת הנחת

המוכ ישראלים, של הגדול למחנה הצטרף
 — בעולם מקום בכל עבודה לחפש נים
בישראל. מאשר חוץ

סטודנטים
אחרי□ צינורות

 ב־ ממשלות. הסטודנטים מפילים בסייגון
סוערות. הפגנות עורכים הם קאליפורניה

 של בעירו בחיפה, לקרות יכול לא זה
 יעקוב רב־אלוף של ובמיכללתו חושי, אבא

דורי.
 את שעבר, בחודש הסטודנטים, קיבלו שם

בטכ הסטודנטים ״מועצת הבאה: ההחלטה
מהו על־פי רשאית עצמה רואה אינה ניון,
ב הסטודנטים לענייני האחראי כגוף תה,

 בעניינים לדון — בלבד ובטכניון טכניון,
 למצוא לסטודנטים קוראת והיא פוליטיים,

הפוליטיות.״ דיעותיו להבעת אחרים צינורות
 הדבר פירוש אין אדישים. לא אנו

 לנעשה אדישים הסטודנטים מוסדות כי
 דף קולי, גליון מעיד כך על סביבם.
 אגודת מטעם שבועי ואינפורמציה הסברה

ההחלטה. פורסמה בו בטכניון, הסטודנטים
 דם לתרום המעוניינים ״סטודנטים למשל:

 לסגן לפנות מתבקשים ל״יהמנה, 25 תמורת
 מקבלים התמורה את הדם. בנק אדום, דויד

התורם.״ כרטיס הצגת עם האגודה, במשרד
 נאה. התנדבות של יחידה דוגמה זו אין
 חוג בקרוב להיפתח ״עומד הדף: מודיע

 להירשם מתבקשים המעוניינים — לברידג׳
האגודה.״ במשרדי

רי לימוד ״יתקיים העלון: מודיע עוד
 טוב מה הסרט ״יוקרן סאלוניים״, קודים
 סאלו־ ריקודים ״יתקיימו מאורש״, להיות

 המשרתות חיילות הוזמנו שאליהם ניים
במקום.״

האי לעומת וכאפס כאין הוא זה כל אך
 שהז־ החדשה, השנה נשף — המרכזי רוע

 מעודך חזית ״האם במילים: פתחה מנתו
תורכית?״ רקדנית־בטן של אכזוטית בהופעה
ם ע. ש  פוליטית לפעולה גם אולם ר

 העלון: מודיע בטכניון. דריסת־רגל יש
 מאמצים עושה האגודה, של ״ועד־התרבות

רא מדרגה מרצים להביא ומשתדל ניכרים
.בטכניון הסטודנטים אל שונה .  אך .
 ברוח להתנהל הדיונים החלו האחרון בזמן

כסטודנטים. מעמדנו את הולמת שאינה
 להתחצף החלו השומעים מבין ״כמה
 סטודנט הגיע לשיא גסה. בצורה ולענות
 מדבר. אני ,עכשיו המרצים: לאחד באמרו
לי!׳ תענה אגמור, כאשר

ם א ב הסטו יוכיחו לא להבא גם ״...
להפ ניאלץ לדיון, תרבותית גישה דנטים

 רע שם ייצא פן בעתיד, מרצים הבאת סיק
בטכניון.״ הסטודנטים לאגודת
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