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ף ר חו * ב
 חדר כמובן. אמבטיה בחדר

 עלול ולח קריר טחוא אמבטיה
 שבמקום עוד מה לחצטננויות לגרום

 להתפשט. בני״חמשפחה נוהגים זה
 לחדרי תליה תנור :הפתרון

 — זק״ש מתוצרת אמבטיה
 הוא ספורות שניות תוך .5\נ€1]ד8

 זק״ש וביח״ר המקום את מחמם
 לתנור אחריות שנים 10 מעניק

 דגמים ב־נ להשיג חלודה. כנגד
עצמית. להרכבה אפשרות עם

במדינה
ם שראלי בחז״ל י

היהודי החשו־
האמריקאיים אמצעי־התיקשורת

— ישראלי ציוץ כל מכסים
הכלכליות ?שערוריות פרט

ת ש ק ש 1945 ק

השלום. יפרוץ בה השנה !•
ק ח צ ב, י שבי

נתניה ,4 שימחוני אסף רח׳
 נערת־טלפון של מיספר־הטלפון !•

יהודא, בנימיןרומאית.
תל־אביב ,165 אבן־גבירול רח׳

 בגין מנחם של כרטיס־הביקור י•
בלטינית.

 שירו- ראש של מיספר־הטלפון •
תי־הביטחון.

 השמיני הנרי של כרטיס־הביקור •
בקוד.
ב ל״דרייב־אין״ כרטים־כניסה •

הרומאים. תקופת
כן־גל, שמשון

חולון ,125 סוקולוב וח'

 חברת־בת ארצות־הברית הפכה האם
 את לא אך מצחיקה. שאלה ישראל? של
 לאמצעי- אלה בימים ומאזין שקורא מי

 על טרמפ שתפסו האמריקאיים, התיקשורת
ההווה. אל במסעה ישראל
וה אישיה ישראל, מדינת של שמה

ה את מרכיבים בה המתרחשים אירועים
 וכל יום־ביומו, מדי הראשיות כותרות

 מעל- לכיסוי זוכה כאן, הראוי-לציון ציוץ
שם. ומעבר

 אר־ אזרחי בעיני המצטיירת התמונה
 אבל הוורוד, גוני בכל צבועה צות־הברית

 שמע בה. אין — אפור אפילו או שחור
 המסעירות למשל, הכלכליות, השערוריות

 האחרונים, בחודשים ישראל מדינת את
לאמריקה. הגיע לא עדיין
ה ״העולם כתב מדווח פך על
:בארצות־הברית זה״

בחצר־ כלב עם מצולמת מאיר גולדה

ודולצ׳ין גולדה
ישראל על טרמפ

 נמר של תמונה עם יפה ואברהם ביתה,
 הגיבורים היו אלה — בים־המלח שנצוד

 בעמודים ישראל, מדינת של המצולמים
ב טיימס הניריורק של והשני הראשון

שחלף. שבוע
 שהיא הקפה על סיפרה מאיר גולדה

 שלוש שהחליפה כך על לאורחיה, מגישה
ש אחרי שלה מיספר־הטלפון את פעמים

 נמרים על סיפר יפה ואברהם התפטרה,
 אך ים־המלח. באיזור חופשי שמסתובבים

חיי הם יפה אברהם וגם מאיר גולדה גם
 ומסבירים מרצים של האדיר בצבא לים

 ארצות־הברית, ברחבי המסתובב ישראליים
 הכל לבית־כנסת. ומבית־כנסת לעיר מעיר

 שאלות, על עונים מתווכחים, מסבירים,
מבטיחים. נוזפים, גוערים, כסף, אוספים
 אלוני ושולמית אבן אבא דולצ׳ין, אריה

 בצבא-המגבית- נוספים חיילים שלושה היו
 מטה שעבר. בשבוע כאן שפעלו לישראל,

יוע צירים, קונסולים, עשרות של עורפי
ה השנוררים לעזרת עומד ומזכירות צים

 ואולי חשוב, פחות לא מטה ישראליים.
 הקשר מקביל: בנושא עוסק יותר, אפילו

ה הכלכליות הפרשיות פירסום להשתקת
 וב- בוואדוץ ישראל, במדינת מתחוללות

ז׳נבה.
 המטות ראש בדאון, הגנרל מילה. אןז

 זכה ארצות-הברית, צבא של המאוחדים
 ג׳ראלד האמריקני מהנשיא פומבית בנזיפה
 אמריקאית בעיר־שדה דיבר כאשר פורד,

וב בקונגרס בבנקים, היהודי״ ״הקשר על
 מילים מאות־אלפי האמריקאיים. עיתונות

 בעיתונות, בראון הגנרל על כבר נשפכו
ציבוריות. ובאסיפות ברדיו

אנטי הוא בראון שהגנרל מאד ייתכן
 שהוא ספק אין זאת עם יחד אבל שמי,
 בארצות־ היהודי״ ״הקשר אכן, צדק:

קיים. הברית
האמ הטלוויזיה טייטס, הניו־יורק אם

העיתו ומאות פוסט הוואשיעטון ריקאית,
ה עמודיהם את המקדישים האחרים נים

גול אלון, יגאל של ציפצוף לכל ראשיים
 מפרסמים אינם רבין, יצחק או מאיר דה

ל החברה פרשיות על אחת מילה אפילו
 ו־ סולל־בונה רוזנבאום, טיבור ישראל,

קיים. הקשר — בתי-הזיקוק
)34 בעמוד (המשך

1947 הזה העולם

ת ש ק ש 1947 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
 חו!ג־ תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קוד־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

: ן ז ו א מ
 במיזרודהתי־ מדינה .5 היפופוטם; .1

 קרס; .11 המכונף; אל־האהבה .10 כון;
 ;לחלוחית בו שאין .14 ;חייו סוף .13
 סיעה .17 עב־בשר; .16 דקה; איוושה .15

 .19 ;יפנית מטבע .18 ;(ר״ת) בכנסת
 (הפוך); שבכאן זה .20 ודי; של תחילתו

 ;חום בתנאי צמחייה לטיפוח ביתן .22
 עברי סופר .25 יותר; קלים נעשו .24

 .29 ;(ש״מ) ישראלי צייר .27 ;(ש״מ)
 מחלקי .33 ;(ר״ת) יום־טוב .30 ;נדודים

אפרי תוף חצי .36 מטה; .34 היממה;
 .43 ;שווא .41 ;מחירים עליית .38 ; קאי
 מציבת־זיב־ .46 אנגימה; .44 זרה! ארץ
לחק המזיקים טפילים .49 סוד; .47 רון;

 משקוף־הדלת: אל מהודקת .52 לאות:
 שייקס־ מלך .58 !קלסו .56 ;אביונות .55

 סלו־ הוא .60 לרבות; סיומת .59 פירי!
 ;יקרה אבן .63 !אות .62 ;(ש״מ) מוניקו

 הקדש .67 ; יפעה .66 ;מאבני־הריחיים .64
 ;התיזמורת מנגני .71 ;יצהר .9 !מוסלמי

 ;מיגרש־הכדורגל על התפקידים מן .73
 שלושה- .80 הדר! .78 אשת־חיק; .75

 קריאת- .82 באפו; נשמה שאין .81 עשר;
 ;מים מוקפות יבשות .85 ;מעון .83 !יגון
 .88 האדם; של ביותר הטוב ידידו .87

;מסייר .90 ;בפיתחודרפיח חדשה עיר

פת חילופי־שילטון .92 הודי; חכם .91
שלהם. ההורה .93 אומיים;

: ך נ ו א מ
 .3 ;הפרייה לשם זיווג .2 !דחיפות .1

ה במקום .6 כוס; של סופה .4 מוחשי;
 בירה .9 הקודם; היום .8 רעל; .7 הוא;

 .21 כסף! ללא .12 קר; לא .11 אירופית;
 נגועת .24 תן! .23 מיהר; .22 ;מישבן

 .31 ;רשף .28 ;דבש אריית .26 ;כמש
 מדור־הדר- .34 מילת־שלילה; .33 כרס;

 .37 מיובשת; קליפת־עור .35 (ר״ת); כה
 ה״מרכזייה״ .39 המודרני: האדם ״רגלי״

נו שייקספרית שחקנית .40 הגוף; של
 .45 לירושלים; בדרך יישוב .42 דעת;
 ;שרף .49 ;נוצצת .48 ;נישא .47 ;ההוא

שא .52 ;אשפת־חיצים .51 ;הודיה .50
לט הופך .54 באפריקה; נהר .53 רית;

 האגא- של זוגתו .60 ;מילת־תנאי .57; בע
 ;כלשהו במקום .63 ;אינסטיטוט .61 :חאן
 הארץ; בצפון יישוב .68 לזח־פיקוח! .65
גינו בעלי .72 כך; .71 קטן; מאור .70

 רע! .76 נוזלים; מלוא-הפה .74 נים;
 .79 ;(ש״מ) ב״קאמרי״ ותיק שחקן .77

 סופו .87 יפה! תיעשה .84 ברוסיה; נהר
 עיר .91 בתפר! יחידה .89 שכוי; של

במצרים. עתיקה
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