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39 מס׳ תשבץ לפותרי פרסים
 ״1948 פלשת ״בשדות — תל־אביב, ,42 גאולה רחוב מעוז, משה

טברסקי. הוצאת אבנרי, לאורי
 ״עלילות — ירושלים ,3 זכריה רחוב אברהם׳ כרם הרפז, ניסן

טברסקי. הוצאת פלמ״חייל,
 הצלילים״ בארץ ״עליסה — גבעתיים יוסף, קרית עדן, שפרה

ניומן. הוצאת גל, ליעקב

תן. ח ח רלנבז־ה ה א ה דנצעיר ו
 מטעם הכנסת חבר מרלין, שמואל \7

 והצורה, השער הפנים, יפה החירות, תנועת
 ,40,־ד בן העתונאי המלבב, החיוך • בעל
 (פיטר ״הוועד מראשי שהיה רומניה יליד

 הברית, בארצות לאומי״ לשחרור ברגסון)
 ונשא — לאמריקה חיבתו — לסורו חזר

 וחיננית. תואר יפת אמריקנית נערה לאשר,
 כושים צאצאת כאל, לוקראציה \7

 (בננות, האי ילידת ,45 בת עור, בהירת
המר שבאמריקה ג׳מייקד, ורומבה) שיכר
 העברית השפה את שלמדה נוצריה כזית,

 מימשה במקורו, התנ״ך את לקרוא מנת על
ירושלימה. לעלות — נעוריה חלום את

 והודיעה בעיר להשתקע החליטה היא
 לים. שמעבר לקרוביה אושרה על
 הפנים קמוטת השער, פזורת נכדתו \7

 הגדול, הרוסי הסופר של המבט וחודרת
 שמלאו פיורין־טדלסטוי, אנאסטאזיה

 בעקבות עלתה למותו, שנה 40 השבוע
 הצבוריות העבודות מחלקת איש בעלה,

 יהודי עלותה, לפני ימים עשרה שנפטר
לירושלים. אודיסה, יוצא

 מדירות באחת להשתכן עומדת היא
 לאחר לחזור, ועתידה בעיר הרוסי הרכוש

הספרותית. להתעסקותה זמן,
 המשא את ניהל בן־גוריון שדוד שעה

 מיכל עמד הקואליציה לחידוש והמתן
 ראש של 70,־ד בן אחיו הישיש, גדין,

 הסנטר בולט הקרח, ׳64ה־ בן הממשלה
 דלפק ליד העצבניים הפנים תווי ובעל והאף

 ושדרות בן־יהודה רחוב (קרן שלו הקיוסק
 גזוז מזיגת בין והעיר תל־אביב) נורדאו,
:המשמר״ ״על גמכירת

 את לחיות דוד) (אחיו, יחזור לא ״למר,
 (פרץ) ? מאתנו אחד ככל הפרטיים חייו

 להיות יכול הכלליים) (הציונים ברנשטיין
אחי״. מאשר גרוע יותר לא ממשלה ראש

ף לו א ר ה שגרי ה ץ ו החרו
האלוף \7
לסקוב, חיים

 בן רוסיה, יליד
ה בית חניך ,30

 בחיפה הריאלי ספר
ב־ הריצה (אלוף

 מייג׳ור מטר), 800
 בעל הבריטי, בצבא

מת ופני חסון גוף
חב ביישן, אגרף,
 היחידי האלוף רותי,
 שלא ההגנה בצבא

 לסגן־הרמט־ (פרט לעברית שמו את שינה
 הגדול (״הציוני עוקצני סגנון בעל כ״ל),

 אינו ביותר, הארוך הזקן בעל ביותר,
 ראש — עליו!״) כשיורים עומד נשאר

 להופעת האחראי שהוא ההדרכה, מחלקת
 הוקרה לאות וזכה ה״מכביה״ בסיום צ.ה.ל.
 אותו חיבק הממשלה (ראש במינו מיוחד

 הממשיך האחרון האלוף הוא קהל), בנוכחות
 מסקנות). (הוצאת בתמרון שקוע להיות

 היחידי האלוף גם היה לסקוב חיים
 הוזכר שלא בתמרון מרכזי חלק שלקח
 עורכי בפגישת הרמטכ״ל של התודה בדברי

 התמרון. תום עם העתונים
...........ד,מזי אילת, אליהו \7

 בינו הדדי לגישוש ששימש
 שב״פוריין התיכון המזרח מחלקת לאנשי

מעשיות. בשאלות לדיון כמבוא אופיס״,
 מפ״ם אנשי בין סערה עורר מכן לאחר

סמ ללא הכנסת, בשם בשלחו, דמק״י
 פור (״ווי לוינסטון ברכה כח, ויפוי כות

הפרלמנטרי. ליובלו צ׳רצ׳יל וויקטורי״)
אוסטר, דניאל \7

 שהיה גליציה יליד
בד אוסטרי צבא ;צין

 (״אל 57ה־ בן .;שק, !
סיודאד" לה דה .?אפו |
לו, שקוראים כפי - |

בולגריה) עולי :לאדינו,
ירושלים עיריית יאש §
 שלמד עו״ד הגרם, ־חב ||

בווינה, מקצועו '".את
ששמש הבריטית האימפריה מסדר ואביר

 סגן האחרונות, השנים 15 משך חליפות,
 נלחם לעיר, וראש (ממונה) העיר ראש
הקרובות. בבחירות מקומו על בעוז

החד העולים הלה,בת : הדרכים אחת
לקראת הגרמנית, המושבה תושבי שים,

 ״המתנהלת באספה הבנוייה ירושלים חזון
וצרפ אידיש בולגרית, עברית, :בשפות

(״פ״), הפרוגרסיבית הרשימה מטעם תית״
שיא ד הנ מי ל ת ה המצטיין ו

י7 וה האזניים האף, גדל הקרח, היהודי \
 ״פאראמונט״ הסרטים חברת נשיא גוף,

י י רנ אן, כ כ א ל א  בארץ בזק ביקור ערך ב
 כשרה השעה אין כי צאתו לפני והודיע
 : בגלל ישראל על סרט לייצור

 מסמ־ הנקייה מתאימה, עלילה חוסר — א
תעמולתיים. מנים

מי — בממוצע שהוא הייצור, יוקר — ב
 (כחצי דולר אלף מאות ושלוש ליון

לסרט. לירות) מיליון
 :מלוויו את הסרטים יצרן ניחם ״אך",

 — בישראל המבקר הגולה מן יהודי ״כל
מזדקפת״. קומתו

ש הקומפוזיטור יוצא אלה בימים ש י
ן צאנה״) (״צאנה, כר רו  (מיכרובסקי) מי

ד הפנים שחום  הברית לארצות ,ממושקףז
ממכי בהכנסות חלקו את לתבוע מנת על
 הוא אשר צאנה״ ״צאנה, השיר תקליטי רת

 חגיז, יחיאל של למלותיו מנגינתו את חיבר
בסט־סלר. שהפך בבריגאדה, שירותו עת

 ההווי האמנות, לשכת ראש שמשו אחר
 לפראנק ועוזר צה״ל של במחת״ר והמוסיקה

 משרד של המוסיקלי המדור בהנהלת פלג
 לביתו לעשות החליט והתרבות, החינוך
 12 ידי על שנפגעו זכויותיו על ולהגן

בווא השיר את שהקליטו הקלטה חברות
 ספרדיות, אנגליות, — שונות ריאציות

והפולקה. התלם לקצב
 צבר רכיב, טולי \7

״במקרה״ ^זנולד 7 דור

'  את בהצטיינות שגמר י
 הגבוה ב״מכון הראשונה הלימודים שנת

 עוזרו היה חופשתו בעת בפריס. לד,סרטה״
 הסרט את ויצר שביים שוייג, יוסף של

 שפות, 5( היהודית הסוכנות של היום״ ״בא
 הקרובה למערכה לעזור שבא דקה) 45
לחזור ״טוב :טולי אמר המגבית. של

הפיגורה...״• על שומר זה לתל־אביב,

ב דמיון מד• ר
 הגון יומי עתון של העובדים חבר

 העובדים עתונאים : לשנים מחולק בחו״ל
(פר מסוימים במקורות־ידיעות בקביעות

 ועתו־ משטרה) תחנות משפט, בתי למנט׳
 בעיות או מקרים לחקור כדי היוצאים נאים

 בעתונים המתפרסמות הידיעות מיוחדות.
 הרפורטז׳ות אולם בהכרח. דומות, -השונים

 את לעתון נותנות המיוחדים השליחים של
לו. המיוחד ד,״צבע״

 עברי יומי עתון של המצומצמת התפוצה
 כל כמעט כזאת. חלוקה מאפשרת אינה

 ואילו ידיעות, באיסוף עסוקים העובדים
 עודף נשאר לא יותר מקיפות לרפורטז׳ות

 העתונים שכל המוזרה העובדה מכאן מרץ.
 מרובה, כה במידה לזה זה דומים היומיים
 (בניגוד הפוליטיות במגמותיהם רק ושונים

ב מזה זה השונים השבועיים, לעתונים
מאוד). ניכרת מידה

 עוד המצב הוחמר המדינה הקמת עם
 השיגר־ לעבודה רבים שטחים נוספו יותר.
 החדשים, הממשלה משרדי הכנסת, תית:

 ואילו פי'*כמה. גדל שמספרם המשפט בתי
הצנע. בגלל הוקפאו (והתקציב) התפוצה

 לבסוף עצה. וטיכסו העורכים ישבו
עתונאית סוכנות להקים :רעיון ניצנץ

 השיגרתי החומר כל את שתאסוף משותפת,
 האפשרות את העתונים לעובדי ותיתן —

 שמיד אלא פחות. שיגרתי לחומר להתפנות
 שהיא מעתונאים״, ״אגודת מכשולים: קמו

 דרשה המערכות, עובדי של המקצועי האגוד
 במשרותי־ יפגע לא החדש שהיצור הבטחה

 ׳׳סחבת׳׳ החלה הותיקים. העתונאים של הב
 ונענו. נשלחו מכתבים חדשים, כמה של

ו האלגנטי העורך קרליבך, עזריאל אולם
 שוקן, וגרשם ״מעריב״׳ של גבר,־הקומה

 ״הארץ״, של והמתבודד נמוך־הקומד, בעליו
 קמה ולבסוף — דחיפה לפעם מפעם נתנו

 משקל המאוחדת״(על הישראלית ״העתונות
 — ובקיצור האמריקאי) פרס״ ״יוניטד
עתי״ם.

ם 5 קו מ  המצוחצח הבנין בין .50 ב
 ״סולל־ של המפואר והפסג׳ הועד־הפועל של

 בנין עומד בתל-אביב אלנבי ברחוב בונה״
 ״דבר״. של לשעבר ביתו ומזוקן, כושל
 החדשה, לסוכנות חדרים 3 הופרשו זה בבית
 ממושקף עורך־דין בלצן, חיים מכהן ושם
הסוכנות. בראש שהופקד צ׳כיה, יליד

 של עבודתו היתד, מתון, חשבון. לפי
 עובדים 50 לפחות מצריכה כזה מוסד
 תקציב של חישובים הארץ. רחבי בכל

 ובמוסד — האפס את הסיפרה מן הורידו
 בלבד. ריפורטרים חמשה ביום, עובדים,
 לספק יוכלו שלא בלבד זה לא אלה חמשה

 ולשחרר השוטפות השיגרתיות הידיעות את
 אחרת, לעבודה העתונים של הרפורטרים את
 ״לכסות״ גם יצליחו אם הוא בספק אלא
 העתונים אשר מקורות־ד,ידיעות אותם את

 כראוי בהם לטפל יכולים אינם היומיים
עובדים. מחוסר

 את מאתנו יקח הזה שהעסק ״חששנו
 מאתנו לוקח הוא אין ועכשיו עבודתנו,

לו...״ לתת רוצים שאנחנו מה את אפילו

ט ק ש ר ה ל״ריץ״ חז
 של הבאר דמה תמימה שנה במשך

 החוץ עתונאי של מרכזם ״ריץ״, מלון
 יו.פ., נציגי טאס, של הרוסי הנציג (ביניהם

 לבית־קב- הגדולים), ניו־יורק ועתוני א.פ.
 ״מענינת״. היתד, לא ישראל עתונאי. רות

 עמודי את שמילא הגדול׳ התמרון אפילו
 לשורות אלא זכה לא המקומית, העתונות
 העתו־ של השיגרתיים במברקיהם ספורות

הזרים. נאים

 הממשלתי המשבר המולה. — ולפתע
 של הראשלת לכותרות ישראל את הכניס

 הלוך עפו מברקים ניו־יורק־הרלד־טריביון.
 של עצומות כמויות נשתו בריץ וחזור.

 פרל־ משה על צרו והעתונאים וויסקי-סודה׳
 להשיג כדי המשופם, הרשמי הדובר מן,

 עני כאן היה שהרי סנסציוניות. ידיעות
ה שווי-המשקל שנוי אוריינטציות׳ של ין

ועוד. עולמי;

זק למושב ״ריץ״ דמה שוב השבוע
בכור עצובה בפוזה ישבו העתונאים נים.

 על רשום כשהשיעמום המרופדות, סאות
 לגימה בין אחד, אמר נפש״, ״גועל פניהם.

 אין הגון ממשלתי משבר ״אפילו ללגימה׳
הזאת..״ ה... בארץ

679 מס׳ הזה״׳ ,העולם12


