
ל כ 0 ל 1 ע ה מ
הקרה המלחמה

דבש נטפו פיות
 לשני והמערב המזרח דמו חודש לפני עוד

 מוכנים רעהו, בגרון איש שתפסו מתאבקים
 כדור־ שיפשף השבוע זה• את זה לטרוף
 הוא ער אט בטוח היה לא עיניו, את העולם

חולם. או
סו מיג מטוס על־יוי הופל מערבי מטוס

המח והמסוכן הצר האוירי במסדרון בייטי
 לפני המערבית. גרמניה עם ברלין את בר

וגי קללות לסערת גורם הדבר היה חודש
 אחר. משהו קרה הפעם הצדדים. משני דופים

 הודה הבריטי, בפרלמנט קם הזקן צ׳רצ׳יל
 סטה טעה, המערבי שהטייס מאד שיתכן
ה צ׳ויקוב, ואסילי הגנרל אמר לא, מדרכו.

בהתנה שהתפרסם הגרמני הסובייטי מפקד
שה מאד יתכן המערב, נציגי כלפי גסה גות

 ועידה לכנס היה כדאי סובייטית. היתד, טעות
להבא. כאלה מקרים שתמנע

 הפיות נטפו בעולם המקומות שאר בכל גם
להש ממשיות פעולות על דובר שוב דבש.

ה ברית מנהיגי בקוריאה. שביתת־נשק גת
הק בין לשלום מניעה כל ראו לא מועצות
הור קיבל 'וישינסקי והסוציאליזם, פיטליזם

חדשות. אות
המע של הדיפלומטים ? הדבר פרוש מה

 אחד דבר העובדות. את ושקלו ישבו רב
 כרגע מעונינת המועצות ברית :ברור היה

סכ בהרחקת הבינלאומית, המתיחות בהפגת
המלחמה. נת

 הדעה ההמשך. על נחלקו הדעות אולם
 זקוק מאלנקוב זמני. תמרון רק זהו :האחת

 את לסיים שלטונו, את לבסס כדי לשלום
 יחזרו זה אחרי הירושה. על הסמוי המאבק

 הוא מאלנקוב : השניה הדעה כקדם. ימים
שלום. איש באמת

 הוא כולו המצב והיסטוריה. אישיות
 המארכסיסטית הדעה של מוחלטת סתירה

ה על ניכר באופן משפיעה האישיות שאין
הא את שינה סטאלין של מותו היסטוריה.

 בהוכחה צורך היה ואם הבינלאומית. דרה
 : אחר מארכסיסט על־ידי ניתנה הרי שניה, י

 • באניה הפליג ברוז־טיטו יוסף המרשל
 לשילוב חשובות שיחות ניהל לבריטניה,

 הוא לארצו. חזר המערב, במערכת מדינתו
 הודות : ממילא העולם ידע אשר את הפגין
 למעצמה הדלה יוגוסלביה הפכה אחד לאיש

אי יריבתה, על העולק בעיני עלתה גדולה,
 אין לאיטליה בהרבה. ממנה החזקה טליה,
טיטו.

המועצות ברית
שווים״ בין ,.ראשון

נת־ סטאלין של מותו לאחר מספר שעות

בטיסה. עצמו את לסכן לא נדי *

ממ של הראשונה הרשמית ההודעה פרסמה
 שינויים על שהודיעה המועצות, ברית שלת

 האישים חילופי ■ידי על רק לא מרחיקי־לכת
תמו על גם אם כי המדינה. בראש העומדים

ה ברית ממשלת של בארגונן רציניות רות
 הקומוניסטית. והמפלגה מועצות

 אחד. נאום נישא. לא סטאלין של בהלוויתו
 אנשים, חמשה הופיעו ההלויה משתתפי בפני

 ברית ממשלת בראש ומעשית רשמית שעמדו
 בין ״ראשון רק היה מאלנקוב המועצות.

בגלוי שהצביעה היחידה העובדה שווים״.

 בן הקהאק בידי שניתנו שהסמכויות כך על
 לשלטון חבריו של מאלה גדולות ,51,־ד

 ו־ בולגאנין בריה, מולוטוב, — המצומצם
 הן הופיע שמאלנקוב היתד, — קאגנוביץ

 המפלגה. נשיאות בראש והן הממשלה כראש
 עצמו על נטל לא שמאלנקוב היחידי התואר

 שנים משך סטאלין של העיקרי התואר היה
הקומוניס המפלגה של כללי מזכיר :רבית

לעוזרו. ניתן התואר בברית־המועצות. טית

בלגיה
הסודר המלר

למע לפני אירופה, מעצמות כשהחליטו
 ידעו בלגית, מדינה ליצור שנה, ממאה לה

 במדינה כי קלה. מלאכה זאת תהיה שלא
ש עמים שני ביחד לשכון יצטרכו החדשה

 ה־ העם :זה את זה כך, כל אוהדים, אינם
ה הפלאמי, והעם צרפתית, הדובר וואלוני,

בולם סמל ליצור כדי הולנדי. ניב דובר

 המדינה בראש הועמד העמים, שני לאחדות
מלוכה. בית

 הם במלביהם. הבלגים הצליחו כלל בדרך
 למען רכשו הם וטובים. חרוצים אנשים היו

 הקונגו ארץ של העצום השטח את בלגיה
 וכוש מעין רשמי, באופן שהוא, באפריקה,

המלוכה. בית של פרטי
 הוא האחרון. לפני המלך עם החלו הצרות

הפלאמים, כידיד הוואלונים בעיני חשוד היה

 הגרמנים. כידידי חשודים היו והפלאמים
 היטלר צבאות מפני ברחו המלכים כשכל
ב ליאופולד המלך נשאר לבריטניה, ועברו

לגרמנים. רבה שינאה גילה לא מדינתו,
 פרטי דבר היה אלה מכל גרוע אולם
ש על למלכם לסלוח יכלו הבלגים בהחלט.

 שנשא לו לסלוח יכלו לא הם לגרמנים. נכנע
אשה.

נקו זאת היתה סורגנטיים. נשואים
 קודם נשוי היה ליאופולד כי מאד. רגישה דה

 המלכה העם, כל לב את שקנתה לאשר,
 נהרגה היא השוודי. המלכות מבית אסטריד
הזדע לכן אבל. כולו העם מזעזעת. בתאונה

 שניה, אשד, המלך כשנשא שבעתיים זע
 היא דה״רטי״. ״נסיכה התואר את שקיבלה

 את במיוחד שהרגיז דבר — פלמית היתר,
 מורגג־ נשואים אלה היו כי ואם הוואלונים.

לעולם. הדבר את העם סלח לא בלבד, • טייס
 לקבל רצה לא העם כי היתד, התוצאה

 המלחמה בימי שהועבר המלך, את בחזרה
 עד שנים, כמה נמשך המשבר לחוץ־לארץ.

 הוסכם לבסוף מפוקפקת. הצבעה שנערכה
 ימלוך במקומו יתפטר, הפלו : פשרה על

 בשם ובלתי־אהוד ממושקף רזה, צעיר בנו,
בודואן.

העם עתונאים. 0? שיחות פחות
 קצת ירתה סוף סוף כי חשב לרתחה, נשם
 בודואן טעה. הוא אולם המלוכה. מבית נחת

 הוא אולם התפקיד, את לקבל הסכים אמנם
 הזדמנות בכל הפגין לאביו, נאמן בן נשאר

 :מכל וגרוע עוול. לאב נעשה כי דעתו את
מבוג שאינה החורגת, אמו עם התרועע הוא
 החורגת האם : מזה גרוע בהרבה. ממנו רת

מת שאינם בגדים אלה בהזדמנויות לבשה
ארוכים. מכנסיים כגון למעמדה, אימים

 שבועות, כמה לפני בא הגדול המשבר
קיפ המדינה, על עברו נוראים כששטפונות

 העם בתים• אלפי הרסו חיים, מאות חו
 קרא לפתע גדול. למסע־עזרה נרתם הזדעזע,
בריב לבלות נסע הצטנן, המלך :בעתוניו

הנסי החורגת, אמו בחברת. הצרפתית, יירה
דה־רטי. כה

 לחזור. המלך את שאילצה סערה קמה
 העם כי התמרמר לעתון, ראיון נתן בבואו

 המלוכה. בית של הפרטיים בעניניו מתערב
 ושלישו שבעתיים עזר. סערה עורר הראיון

 כזה. ראיון שהיה מיד הכחיש המלך של
 המלך של תמונה פירסם נרתע, לא העתון

מתו הראיון של הגהה העתונאי, עם משוחח
המלך. שליש בידי הפירסום) (לפני קן

 ראש ניסה לשוא הרוחות, סערו בפרלמנט
ה המסקנה הרוחות. את להשקיט הממשלה

עם בשיחות למעט למלך מוטב : סופית
עתונאיס.

 האשה את הופכים שאינם נשואים (
א למל?ה,  אשת של מעמד לה מקנים אן *

9 המלך.

*,־;אי כודואן המלך תמונת השליש בידי המתוקנת לבתפה מעל וד̂,
מכנסיים לבשה החורגת האם

אישי□ תשבץ
;הפקידים את המפטר השר )1 : מאוזן

 פעם )8 ; במרס לעעמים הראש. על לפעמים )4
 ! ״בטרם״ את עורך הוא כיום ״אשנב״, את ר ע!
 לפעמים )12 ; רב־אלוף בתואר שזכה הראשון )10
 שלא אשד, )13 ; לפעמים... חרבות, תל זד,

 המחזיק כלי )17 !כזה הוא קיטור )16 ! נבעלה
 לאחרונה, שהתחילה, מאוחדת מפלגה )19 !מיט

 ; ביירון של חברו אנגלי, משורר )20 ;להתפלג
 מנעול! — בדלת אוניברסיטה, — באמריקה )21
 הראשון עורכו )24 ! לדוד האב לבת, הבן )23
 ישראל ארץ )27 !מעט )26 ;הזה העולם שי

 )31 ! בגינה העובד האיש )29 !אותיות בשתי
 התוצאה )33 אמריקה! בדרום ישראל מצירי אחד

 ואהרון משר של הראשון ביקורם של היחידה
 לאחר ניתן לא זה גלם שחומר היתר, פרעה אצל
 כאלה, שלושה יש בארץ )35 ! ישראל לבני מכן
 הוא )36 ! ייבוש של בתהליך נתון מהם אחד אך
 ! הילדים לעצת אם כי הזקנים, לעצת שמע לא
 בתל־אביב, ידוע קפד, בית )39 ; באנגלית כן, )38

 בארץ היחידה העיר )41 ! צרפתית קיט עיר
 קל, נשק כלי )43 ממש! של יהודי יישוב אין בד,

השבועות. חג חל זה בחורש )44 חייל! לכל ניתן

 צנוע מעיו־חרוד, מפא״י ח״כ )1 :מאונך
במלחמת בנים שני איבו הכלים, אל ומתחבא

 ;סטאלין ליוסף סטאלין וסילי )2 ! העצמאות
 (במדבר ארנון״ הנחלים 'ואת בסופה ״את... )3

 שאחיה מפאיית ח״כית של הפרטי שמה )5 !כ״א)
 ! בגימטריא .206 )6 !הראשון הדתות שר היה

״י ולא רופא, ה״כ )7  ״השביעני )8 !סנה י
 ערבי, ח״כ )9 !ג׳) (איכה הרווני...״ במרומים.

 המבצעים קצין )11 ! לחוץ־לארץ לנסוע מרבה
 קבע זה רבנו גם )14 : 1948 בשנת צד,״ל של
 ! ח״כ שהיד. מחוזי שופט )15 :תפילין של סוג
 התפילות משלוש אחת ;20 ! אדם של פרצוף )18

 )23 !כלל בדרך נפשית, בערה, )22 :היומיות
 הוא )25 יהושפט! של ואביו אביה של בנו

 חברים 109 לה יש )28 !״המרד״ את כתב
 ישראל צירי משלושת אחי )30 ! חברות 11 ד

 ! מרבבה״ דגול ואדום, ״דודי... )31 ! במוסקבה
 מחוז על הממונה )34 ! חבר -וגם טוב לא )32

 שופט )37 ! תנ״כית בלשון גאווה, )36 ! ירושלים
 קו לצו, ״... )40 משפחה.! באותה שני מחו,׳י,

הקודמת. השאלה כמי בדיוק )41 ! לקו״

 עד פתרונותיהם את לשלוח הפותרים על
 .136 ד. ת. חזה, העולם למערכת 10.4.53 יום

 נכונה הפותרים בין דאישים.״ ״תשב׳ז עבור
פרסי־ספרים. שלשה יוגרלו
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