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ת מו ת מג תיו רו ספ
 בניו־יורק הפילוסופיים הפרסומים חברת

 מתורגם חדש, מאמרים כרך להוציא עומדת
המא כן־גוריון. דוד : המחבר מעברית.

 ראש על־ידי שנישאו נאומים מבחר : מרים
הקמתה. מאז ישראל ממשלת
 בניו־יורק הבא בחורש שיופיע אחר ספר

 הממשלה, של הכלכלי יועצה של ספרו הוא
 מדינה בשליחות הורוכיץ, (״דולק״) דוד

בתרגו הספר להופעת העיכוב סיבת נולדת.
 העבריות מהדורותיו ששתי אחר האנגלי מו

או בספרים האמריקאי השוק הצפת :אזלו
ישראל. דות

 שהופיע הדיפלומטיה לתורת לימוד ספר
 לכלכלה הלונדוני בית־הספר בהוצאת השבוע

 הדיפלומטיה להצלחת משכנעת דוגמה הביא
 ראיונות, על־ידי בעיקרה המנוהלת האישית,

חיים ד״ר : הדוגמה ומכתבים. שיחות
 שערך הלימוד ספר למחבר שגילה וייצמן,

 רמי־ מדינה אנשי עם מפגשים 2000 לפחות
סופית בלפור הצהרת שאושרה לפני מעלה

יש ציר שהיה מי נמיר, מרדכי בצאת
הס של מזכירה.הכללי והפך במוסקבה ראל

 לארצות־הברית, לשליחות העובדים תדרות
 —ו!פ׳ שלושה עמו שנטל העיתונים גילו

 הדרכון שהוא כמובן, דרכונו, את יסוד:
ל יצא (בו הראשון הישראלי הדיפלומטי

ה הכרזת למחרת לרומניה מיוחדת שליחות
 יעל, היחידה, בתו תמונות אלבום מדינה):

עליו. החביב הנגינה כלי וקלארינט,
אישיות חו־ות

 סוליימאן הישראלי, הנגב שייכי מפורסם
 הנודייפה את לקשט החליט אל־הוזייל,

הדרו כותלו על תלה שלו, (בית־האורחים)
 במסגרות נתונות גדולות, תמונות ארבע מי

זאב ד״ר :התמונות בעלי זכוכית.
 כן־ דוד וייצמן, חיים ד״ר הרצל,
אל־הוזייל. וסדליימאן גוריון
 חיילי .המלכים מלך יהודה, אריה <ור■

 כצאצא למקורו, לחזור נטויה גילה פילסה,
הח רופא בהביא שלמה. והמלך שבא מלכת

 לחצר עבריים תקליטים מבחר היהודי צר
בהת להב מאזין הנגוס החל החבשי המלך

קבע. ודרך להבות
 אדינ־ נפיך פילים, המלכה, שבעל אחר
 סילון במטוס בחייו לראשונה טס כורג,

 לו חיכה לשעה) ק״מ 800 ■של (במהירות
 הועדה יו״ר :.התפקיד ביבשה. נכבד תפקיד
 פעולתו ואותות. חותמות מטבעות, לענייני

של הניאותה התמונה בחירת :הראשונה
ה המטבעות להטבעת אליזכט המלכה

חדשים.
רי נשתהתה למקסיקו לחופשה בצאתה

 השלישיים, גירושיה ערב הייוורת, מה
 את בילתה מכוניתה, לתיקון גבול בעיירת

 גילה סקרני ושב עובר ספר. בקריאת הזמן
מוצלחים. נישואין לבנות כיצד שמו את

ורו• ברגמן אינגריד של נישואיהם

 ספק. ללא מוצלחים היו רוסליני כרמו
 הורים נהיה אנו חדשיים תוך :הזוג הודיע

!הסוף זה אין ועדיין לתאומים
 של בעלה זכה הארץ מן בהעדרה
יהו ששיגר בשי־הערצה דמארי שושנה

 הדרום־ המעריץ כתב לזמרת. ברזילאי די
שירתך את בתקליט ״שמעתי :אמריקאי

 קפה ק״ג חמשה :השי בקולך...״ והתאהבתי
ברזילאי.

 מגדלי ירוק, מגן־דוד של היחידות אחת
 דורון שלחה תנובה.ראשונה, הניבה הירקות,

בצל :הדורון אשכול, לוי החקלאות לשר

ותות־שדה. ירוק
 אשכול, לוי של לתפקיד מקודמיו אחד
 עסוק היה ציזלינג, אהרן מפ״ם מנהיג

 באסיפת בהתקיפו חקלאיים. פחות בעניינים
 ציין תשלום, ללא היבוא שיטת את פועלים

 988 ארצה הובאו האחרונה השנה משך כי
 שר־החקלאות שהיה מי תרעומת פסנתרים.
 נפש על לנגן כדי פסנתרים ״אלף הראשון:

?״ רעבה
 המדינה במות על יופיעו שבועיים תוך
 הפסנתרנית ואשתו רבינוביץ כנו הכנר

 :המיוחדת יכולתם את יציגו סילכיה,
 בתווים. להסתייע בלי בעל־פה, סונטות נגינת
 הוא :בלבד רבינוביץ לכנר מיוחד אפיון
שנו שם בעל היחיד היהודי־אמריקאי הכנר

בארצות־הברית. לד

ה ב סי טל ריקה. מ סי ח ר צל מו
 חדר דלת על נקישות שלוש דפק יוון מלך

 של המלכותי הקונצרטים באולם ההלבשה,
נע לא כאשר כאפרכסת. אוזנו עשה אתונה,

 חלקית, הדלת נפתחה לבסוף שנית. דפק נה
 ?״ יש ״מה : שאל הציץ, ומוטרד כסוף ראש

 לכם להודות ״באתי :גימגם נבוך, המלך
 הציג אחר ?״ מפריע אני אולי הקונצרט, על
 במבוכה. בא לא לובושיץ פייר עצמו. את

בטוב.״ לא מרגישה ״אשתי :התנצל
חור בין טייל הפסנתרנים זוג כאשר כי
אפולו של פסלו עורר האקרופוליס, בות

 משום הפסנתרנית. של בקיבתה קירקורים
 רחוב, מרוכל שבלולי־ים חופן חטפה כך

קיבתה. את וקילקלה בשרם את מצצה
 האחרון היווני הקונצרט לאחר שעות 24

 אהל־ במת על הזוג ישב ריקה, בבטן שנוגן
 הקהל התלהבות את עורר בתל־אביב, שם

 פסנתרים. לשני יצירות של ארוכה בתכנית
 בתיאבונה לחוש נמנוף ג׳ניה החלה בסיומה
ל רצונה שביעות את הביעה אליה, החוזר
 לא מוצלח.״ רסיטל ריקה, ״מקיבה : בעלה
הת את שהביע המאזינים אחד חשב אחרת

 ותיאום־הזמן המופתית הריקנות מן פעלותו
הופכים הפסנתרים ״שני :הזוג שבנגינת

אחד.״
במוסקבה, לנין הכריז 1922 בשנת כאשר

ממט־ שאחת החדשה, הכלכלית התכנית על

הסוביי הבירה לחיי לשוות היתד, טרותיה
 נכלל קוסמופוליטית, תרבות אוירת טית
המוס הקונסרבטוריון בוגר לובושיץ, פייר
 ברשימת קוסביצקי, סרגיי של וידידו קבאי

 התרבות. משרד ערך אותה האמנים, חילופי
בבר להופעות לובושיץ את ששלח המשרד

שנר המזימה של תוכנה את ניחש לא לין,
נת בדרך כאשר הופתע מכבר, זה בו קמה
 הגיע ברלין, במקום והבירות. הכיווינם חלפו

 במותיה על מופיע החל לפרים, לובושיץ
הפריסאי. בקונסרבטוריון נגינה ומורה

 לאחר אחדות שנים יחד״. לנגן ״נולדנו
 ננד ג׳ניה : נשים שתי בדירתו הופיעו מכן
שיעו לבתה לתת ממנו שביקשה ואמה, נוף
פסנתר אז כבר היתה (ג׳ניה השתלמות רי

״היי :לובושיץ פייר נזכר קונצרטית). נית
עין.״ עליה שמתי אבל מאד, עסוק תי

ל שעמד מלובושיץ, להפרד עליה כשהיה
נר בארצות־הברית, קונצרטים לסיבוב צאת.
 לא עוד שהוא אמר ש״פייר לאחר רק געה
 האימפר־ את שיכנע שפייר אחר אתי״. גמר
 לג׳ניה לשלוח שעליו שלו האמריקאי סריו

 החל בארצות־הברית, להופעות חוזה נמנוף
 זכרונות היו היחידי העיכוב נישואין. לתכנן

 מהן שאחת אחיותיו, שתי :שלו הילדות
 להתאמן רצו צ׳ליסטית השניה כנרית, היתה
 :התוצאה בכך. רצה השני כאשר דוקא

הר נ־צח זה במקרה אך וסקנדלים.״ ״מכות
 כל היה לא שבתחילה המוסיקלי והשד גש
 : מוזרה למשפחה הזוג את הפך נורא, כך

נישואי של הראשונות השנים שלוש משך
 שנים״. לכמה ״אחת הזוג בני התראו הם

קונ מסיבוב חוזר הייתי ״כשאני : הסיבה
יוצאת.״ היתד, ג׳ניה צרטים,
ידי משעשעים גם היו לסיבוב סיבוב בין

 בניו־יורק. הגדולה המנהטנית בדירתם דים
 הצביע לצון, המשתעשעים אחד חמד פעם

 לנו תנגנו ״אולי : אמר ד,פסנתרים, שני על
 לובו־ מספר משהו,״ קרה ״פר, יחד.״ משהו
 הטוסיק־ הזוגות כיתר שלא המסביר שיץ,
 את להשיג כדי רבות שנים העמלים איים,

 לנגינה הדרוש והמושלם המדוייק המיזוג
ש הראשון האקורד מן ״הרגשנו "משותפת,

יחד״. לנגן נולדנו
 מבטים לשלוח הרגיל לובושיץ, מסביר

 אותה המשאירים הבמה, על אשתו אל
מו להסתכל.״ לאן לי אין ״פשוט :אדישה

וידו בכנות ספק המטילה נמנוף, ג׳ניה סיפה
הב על זמן אין פשוט ״לי : בעלה של יו

 וקום־ טוסקניני :לשניהם המשותף מה.״
 ביותר, עליהם האהודים המנצחים הם ביצקי

 לובושיץ אומר תזמורות. עם הופיעו בניצוחם
 (כינוי המסכנים.״ זה, את זה שנאו ״ד,ם

. שרלטן :לקוסביצקי טוסקניני של החיבה
 עיקום ו לטוסקניני קוסביצקי תגובת חובב,

 האיטלקי). הצילצול בעל השם לשמע החוטם
 הזוג עם ביחד אשר השניים, מבטיחים
 דואו־ שני את מהווים הם ובבין, ורונסקי

העו במות על ביותר המקובלים הפסנתרנים
טובים.״ הכי החברים והבבינים ״אנחנו : לם

לוכושיץ ופייר גמנוף ג׳ניה דואו־פסנתרגים
?״ מפריע אני ״אולי : שאל יוון מלך

fgpHfBra₪gjgjarafBJHJHfajaf5ja₪gfafajHJSJHJHJpja₪g1azfajaja1gfa1afE₪E₪af5JE^ar jgjgja₪s₪H ra1B1gj51H 15rere1E₪5ja₪zrargjajsjH JH 1B E f
ץ שב 113 ענק ת

שפחת )6 מיו; )4 בן: )1 מאיזו: ם מ רי טו מפוזי  קו
 )14 הענבים; דריכת מקום )11 סלע; )9 ידועה:

 )19 בצרפת; עיד )16 תקופתנו; בו גרמני סופר
)24 התורה; קריאת לאחר נאמרת )21 הריסה:

שוב )26 התקוממות;  פרסת )32 זז; )30 בגליל י
 פעולת )35 ומנתר; העוק־ן רמש )33 הבהמה;
 138 וקשה; עבה ניר )36 ופעל); בעבר המנהץ

 בשמות; הפרקים מספר )40 לפנים; )39 בוץ;
 צונן; )45 (ר״ת); נו רמת )43 בנזיו; הברת )42
 )4 יהודה; בכור )48 פיוטית; בלשון ירד. )46

שב פורה מקום מיו  של ידוע מנצח >50 בארץ; ו
א )51 בפילאדלפיה; התזמורת שי  )52 ישראל; נ

טי; מנעול  הולנדי• תואר )55 קריאה; מלת )53 פטנ
 זמו; )60 הורה; מחצית )59 מכשף; )58 סמן; )56
 )71 מלן; )68 מנפה; )66 סרוב; )63 מדינה; )61

 )75 אררט; על שנחה התבה בעל )T3 הבו; נכד
 הנדסית; צורה )79 לדבר; דבר דמיון )78 נבובה;

ה )82 לכתיבה; נוזל )81  אמרו )84 צבאית; פלונ
 שליח; )88 שוכן; )87 רן; )85 ר־ת);1 רבותינו

א )90  נמל )94 מנן; )93 רטוב; )91 הנה; בו
שי )95 התיכה; במזרח  )96 ארה״ב; ציוני מרא

שב; )99 הפרה; קריאת )97 שנאנסה; יעקב בת  מו
uoo ;נו )103 נר; >102 תשע-עשרה  אוכל; אי
שכרו )107 אשור; מלת )105  (נפעל); אותה ש
הסתכ )114 הצלה; )112 ממרים; שני בעל )110

 )122 נקודות; של צבור )120 רמאות; )116 לות;
נצה; )126 פסה; ערב )125 מוכשר; )123 טיול;

שסהת )130 בוסתן; )129 הרג; )128  הצאן; ממ
 פה; לא )135 השואים; אחד )133 תשורה; )132
 מד־ )139 בן...; אבנר )138 משה; תחילת )136

א 040 נרה; שי כי נ  נבוכדנאצר; בו )141 שהודה; צ׳
פו )143 עבה; לא 042  מרכז )145 מדרש; של סו

049 ר״ת; של ר״ת )148 אילו; 046 מוסר;
 נהר; שפת 051 שאלה: מלת )150 חמשה־עשר:

ה 068 אברהם; ע״י נטע 056 כתב־עת; )153  שטסו
סד )161 (נפעל);  בר-מינן; )163 מקוה-ישראל; מי

068 פאה; ...שכחה, 067 לירית; יצירה )165
מח צמח 071 נהור; אבי 070 הים; במעמקי הצו

 מחצית 074 הצדיקים; מספר 073 הנעל; בתחתית
 חבר )179 אונקל; )177 לזהב; כנוי 076 שעון;

ת )182 זיק; 080 בממשלה; מדורה; של שארי

מצא עמק 083  )184 לעמק־יזרעאל; היפה בין הנ
שור ממלכי  בצפון קבוץ 085 הראשונים; א

 זוחל; הי )188 שאלה; מלת )186 מנרה); (מקורם
הו הפרקים מספר )191 אחו; 089 שעי  (הסוד); בי
פו )194 באיטליה; נהר 092  096 רמון; של סו

 כסת )201 קפוא; נשם 099 תזקה; שריקה
חמי שכון קרן )203 מלא):. (כתיב רוסי  לו

שרד של ידוע מנהל )205 אצ״ל;  ״המ
״; א״י  )212 בג; )211 בתוכה; )209 ה

שן; )214 נפוץ; פרח  ברור; )217 קטל; )215 שו
 טעם )221 ענף; )219 לממשלה; תשלום )218

פו )222 הלענה; פלו מפקד )224 מחוש; של סו
 )228 (ר״ת); חשבון על )227 הופיע; )225 גה;

הודי ציר  הרומן בעל נורבני סופר )229 צרפתי; י
רי המעטה )230 ״רעב״;  הארץ; כדור של האוי

 )234 העדר; מן )232 שכונה; של תחילתה )231
 מין )238 פוחד; )237 סובב; >235 טעינה; תחילת

א )240 נפוץ; משקה )239 לבן; ארג  הי
 נטירה; )247 זוג; )245 בכונה; לא )242 כיום; עירק

סד )250 ם מי  )254 הטה!; )252 פרטי); <שם הצופי
 חיץ )257 שסע; )256 ״האם״; בעל רוסי סופר
שוי א )259 מארג; ע ש שה )260 מכתבים; נו  מע

 )265 ושבע; ארבעים )263 מיניסטר; )262 תשבץ;
עת ה״כ א״י; מסי  )269 )אחו;268 הזר; )266 מפ
 איים קבצת )272 העין; כסוי )271 עברית: אות

ר )273 הרחוק; במזרח טו מפוזי  מלד )274 רוסי; קו
 ;1תן )278 טבע; מראה 6277 יאיר; נרו )275 מואב;

 נע; )283 הטוב; הדוד )281 אזור; תחילת )280
 )293 מהפכה; )290 נודד; )288 לנגינה; שייד )285

 )301 החי; תמצית )299 צטהרה; )295 יסוד; הניח
שוי )305 שמחה; קריאת )804 פלד; )302 אשד;  ע

 )309 הקולות; בסולם )308 שסח; )307 סריגים;
שם״; ״קדוש בעל אידי סופר )311 תריסר; הצי  ה
 ראש )315 שוחט; מחצית )314 הסתלק; )312

א )318 קבול; כלי )317 (ר״ת); חודש מצי  הדי־ מ
ת )319 נאמיט; כו סי מ בירה )320 באירופה; נ א ב

סת חבר )321 הדרומית; ריקה ף )322 ור״ת); כנ  עו
קפת יבשה )325 שור; )324 טורף;  )327 ים; מו
 )330 הענבים; דריכת מקום )329 מתת; )328 נשף;
ר )335 שינה; )332 חלון; בלי קטן חדר שי  מכ

,כהו; )342 שפתה; )340 ענול; )337 ננרים;
 בצרפת; הבראה מקום )347 כרד; )346 חוש; )344
1352 המה: פעולת )350 מליצי; בדבור אריה )349

רט ענף )353 לאן;  ברוח; נזרה )354 (ר״ת); הספו
צרפתית. מטבע )357 נקי; )356 סינית; מטבע )355

היג )3 מורה; )2 מאונד: ת מנ כנו שנרצה; הסו
ם אחד )5 זאת; )4  )8 כד; )7 בדקדוק; הבניני

 מזל )10 הכבשה; בן )9 מדומה; מדברי מדאה
 )14 באנגליה; ישראל שגריר )13 הבו; )12 תמוז;

שמ יחידה )17 אומה; 05 (ר״תן; ממלא-מקום ח
 )22 פקודה; )20 רע; טעם )19 עמודיים; 08 לית;

 לא )24 השחמט; מכלי )23 הבשלתה; טרם תאנה
 )29 יטה; )28 פיל; שן )27 שניים; )25 מתוק;

 עליו )34 גיסים; )33 קטנה; לטאה )31 טורף; עוף
ת עולות  הצפרדע; קול )36 סערה; בשעת אניו

 יחידת )42 מוט: )41 פלטין; )39 פארוק; אשת )37
 לדוג שמלאכתו )47 הדיו; בית )45 צבע: )44 זמן;

די ארה״ב משחרר )54 חושיה; )48 דנים; הב מי
של״צ, מבוני )57 ריטים;  השנה; בה נפטר רא

 )64 אחדיר; רודף )62 אלהים; )61 למעלה; )60
 זרוז: מלת )66 באפריקה; נהר )65 יבשת; מקיף

 מסמר; )70 משתחווה; )69 באיטליה; שפלה )67
 זוג בן )74 נקיון; תחילת )72 השואים; אחד )71

זרי )76 וסוריה; ישראל בנבול ההר )75 לקשת;
קת )80 בלע״ז; קשה למצב כנוי )79 קה; סי  מו

סד )84 המהלך; פעולת )83 תפקיד; )82 לילה;  מו
 )87 סמוכים; הרים שורת )86 לשלום; הדואג

שלה והתעשיה המסחר שר  )89 הקודמת; בממ
ם גדול )90 ציור; שמלאכתו ריוני היהו ההיסטו

היג )98 חנינה; נתן )92 דים; ע ציוני מנ  (שם ידו
 )104 מלא); (שם ״במדבר״ מחבר )101 מלא);
ס )106 רנשני; טו  009 תואר; 008 רוסי: קרב מ

שה )110 מצרי; אליל  טוב; יום )111 סדרים; ש
 מוהל; 014 ישן; לא 013 תריסר; 30 א)112

פו 017 לאילנות; רה״ש יום 015  שוק; של סו
ת 018 רו  הסכמה; מלת )119 ה׳; שם כתיבת מצו
אינו 023 אספה; )121  אנגלי; סופר )124 פזיז; ש
 )129 רבר; במקום הבא דבר )127 תמר; אחי )126

ם אליו ם מועלי  כתב 032 נתר; )131 למות; הנדוני
 מין 037 שמלה; שולי 035 רחפו; 134 התחיבות;

 מעצב )144 האניה; נוהג 038 בשדה; הגדל קוץ
ת את  בגד 050 בירה; 047 לאחרונה; טרזן דמו

 054 לנסתרים; הגוף מלת )152 נוף; 051 שרד;
 מלת )156 הקטור; כח מגלה 055 בקר; רסיסי

 שמחת 059 אנגלי; קריקטוריסט! )157 שלילה;
062 זרוז; מלת 061 מלכדת; 060 (ר״ת); תורה

 066 (ביוונית); עיר 165 נבעה; )164 לחות;
 מתוד; 071 רוסי; סופר ).169 אתעטש; 068 נדוף;
 חלק 075 פת; )173 הקטולית; בדת דרגה 072

 )179 באננליה; מחוז >178 איזור; )176 הרנל; כף
ה בעל )187 סמן!; 081 רצה; מפוני  ,בלת• ״הסי

רה״;  חיפה; ליד כפר )193 היסטוריה; )190 נמו
שים 098 מים; מקוה 097 נוזל; 095  וחמשי. חמי
 כפוף; מסמר א>201 מספיק; )200 תבואה; 099
ם )203 קטור; )202  )206 סובב; )204 זמר; מנעי
ח״ר )208 אל; )207 רחוב; סוף  )210 לנקניקים; בי

ר מלים) (שתי )212 באשה; העלאת או  קטן; מ
 קרב; הפסקת )215 מקונצרט; חלק )213 חבב;
 נתיב; )220 האכר; מכלי )218 תקוה; נתינת )216
ר )223 המלצר; מכלי )221 שי  טיול: )224 מאד; ע
כו )226  כוכבים; קבוצת )227 שקר; של הפו
 )239 היוני; האי חצי )236 באתונה; מבצר >233

ה )243 לקט; תחילת )241 בתוכו; )240 סימן;  מכונ
 )246 אויב; )245 הבר; )244 (דיזל); אמריקאית

 נכרי קול )250 הלענה; טעם )249 רות; )248 הבן;
 שבבית: הקטנים )253 טבע. מראה )251 בשירה;

צי כנוי )255 זרע; )254 מיו; שבט לבן מלי בני
שב; פעולת )257  )260 ממרום; שליחות )258 היו

רי ביח״ר שימו ה )261 ירקות; ל )262 קטנה; אני
 )267 בית; הקים )265 הזה; )264 ופחדן; קטן חי

מעין מחבר )276 מפל; )270 נרתיק; )268 חרפה;  ״
מה״); (הוצג הכבשים״  )282 הנדסה; )279 ב״הבי

 הכללה; מלת )286 נוכח; )284 יהודה; בהרי קבוצה
ם; )289 חוזר; קול )288 (ר״ת); לעיל נזכר )287  בסי
1294 יסוד; ראשית )293 און; )292 כאן; )291

)298 בדחן; )297 (ר״ת); עדן נן )296 שוכן;
 התשבץ; את מרכיבה )302 מלאכות; )300 בבקשה;

מי עתון )303 בצרפת ישראל ציר )305 דתי; יו
שדרת הכוכבת הרקדנית )306 פרטי); ושם  ב״

ם״; שועי שע  כח; )311 יצק; )310 קדחת; )308 ה
בד )313  לא )316 נקוד; צורת )314 אדמה; עו

לדת )323 משוררת; צנחנית )317 קדוש;  יתרו; מו
שי; החלק )326 ף )330 עבר; )329. השלי סי  מו

 (ר״ת); שם כבוד )331 השכיבה; בשעת נוחיות
 צדף )336 זקן; )335 רע; טעם )334 משחת; )333

 (ר״ת); שווה נזרה )339 ערימה; )338 המרגלית;
המירה; יורדי מספר )343 תןו; )341 תנור; )340
 )347 קריאה; מלת )345 לנסתרות; הגוף מלת )344

שקט. )351 מצרית; עיר )350 נהי; )348 שליח;
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