
אנשים
:וע הש פשוק■

 בדיון אשכול, לוי האוצר שר
 הנחלים ״כל :בכנסר. מסיד,הכנסה תיקוני על

לאוצר.״ הולכים הכספים וכל הים אל הולכים

 חירות, של רב־נואם כאדר, יוחנן ח״כ
 החוק, את העוקפים אנשים ״יש :די׳ון כאותו
אותם.״ עוקף שהחוק אנשים גם ישנם אילם

 ג׳י. בי. את בצטטו ארן, זלמן השר
 מאתנו ״איש :הפקידים הסתדרות בוועידת

ישראל.״ מדינת על הפסיד לא עוד
 של התנ״ך קריאת על אלתרמן, נתן
 מחקה ״הוא :ישראל בקול ברטונוב שלמה

אלוהים.״ את

ודעם חזי?
 שפורסמו יאלטה מסמכי של מהימנותם אר.

 בסיטן־שאלד. השבוע העמידה שעבר בשבוע
ב כי שטענה מזוולט אלינור האורחת

 לשעבר, ארצות־הברית נשיא המנוח, עלה
 פירוש את הבין ולא ציונות מהי כלל ידע לא

 הנוגעות המדיניות הכרעותיו ״ציוני״. המלה
ה העניין בסיס על תמיד נעשו זאת לשאלה

נדון.
 ממשלת ראש העלה אחר מסוג זכדונות

 כי שכתב נאצר, אל עבד גמאל מצריים
 על בקרב בו ששירת הגדוד תבוסת לאחר
 שעוד ברפיח בבסיסם הנסוגים נוכחו דנגור,

מו נצחון הודעת פורסמה הקרב תום לפני
 את השלים המצרי ״הצבא :נאמר בה כנה,

דנגור.״ טיהור
 בשיחותיו שמאסו ישראל קול למאזיני

א המדיני הפרשן של נמוכות־הדמה  3ז
 לא־ ממקור עזרה השבוע הוגשה לקוויר,

 פעמיים השיחה שידור נפסק בשבת צפוי:
החשמל. ברשת ברק פגיעת בגלל

 שר־ מתפקיד התפוטרותו לאחר קצר, זמן
 את לכץ (״מהגוני״) פנחס נטש הבטחון,

 שנמסרה השופטים ברחוב המרווחת הדירה
 יותר, צנועה דירה רכש הממשלה, מטעם לו
 גו בית באותו גורדון, ברחוב חדרים שני בת

 לרשותו אחרת דירה תל־אביב עיריית העמידה
גלאנץ. ל׳׳יב ד,הזן של

 שר־ שהכניס הראשונים השינויים אחד
 בשובו כן־נוריון דוד החדש־ישן הבטחון

 המיועד המרופד הכיסא החלפת :לממשלה
ה פשיט. עץ בכיסא הממשלה בישיבות לו

 מלוט־ סובל ג׳י. בי. : הבלתי־חלוצית סיבה
 סבלו. את מגביר במושבו והריפוד ,,באגו
 הקודם, במקומו לשבת במקום : נוסף ש־נוי
 בין דווקא מושב שר־הבטחון עתה לו בחר
המס ושר מאידסון גולדה העבודה שרר.

ברנשטיין. פרץ והתעשייה חר
 ו אהל במוסד שנערכה האינג׳נרים בוועידת

 ה־ ים שפת על המנוח), כצנלסון ברל (של
 להקים רשמית בלתי הצעה הועלתה כנרת,

 כי. של מקום־מושבו־לשעבר בשדה־בוקר,
 :בשם לו לקרוא בפארו, דומה מוסד י., ג

צריפו.
אמ אלט זכתה נעימה אקלימית להפתעה

ש כהת־העור, אנדרסון, מריאן ריקאית

 בחוט־ לכאבים הגורמת עצמות מוזלת *
השידרה.

 התיז־ עם קונצרטים לסידדת לישראל הגיעה
 אביב, במזג־אוויר נתקלה הפילהרמונית, מורת
ב כי לדרך, צאתה לפגי לה, שנאמר לאחר

סוחף. גשם יורד איום, קור שודר ישראל

שבר שוד !
 לפניית להיענות לסירובו מאוחרת סכרה י
הפרופ נתן המדינה, נשיא ולשמש ג׳י• בי.

 בראיון איינשטיין אלכרט הקש־ש סור
״ת : שיף דורותי פוסנו ניו״ורק עורכת עם

 סברנו מלכתחילה. גדולות תקוות בישראל לינו
 אחרות, ממדינות יותר טובה תהיה היא כי

כזאת.״ איננה היא אולם
 יותר מסוכן מקצוע היא הדיפלומטיה

 של מסקנתו היתד, זאת — העיתונות מן
 אויגן ודובר־העברית האהוד צרפת שגריר
 מלחמת בשעת כי שסיפר ז׳ילכר, פייר

 הידיסות סוכנות כתב השיג ביתן האזרחים
 אניות שתי טובעו לפיה ידיעה, הצרפתית

הז הכתב המורדים. על-ידי יתניות מלחמה
 שגריר לידידו, גם זאת ידיעה למסור דרז

או לצרפת. הבריקוה ושניהם באתונה, צרפת
 הפיר- את עיכבה הידיעות שסוכנות בעוד לם

 מיד ד,תכנסי נוספים, סרטים לבירור עד סום
 כשהתביד חירום. לישיבת צרפת ממשלת
מוסי המטובעות האניות ששתי יותר מאוחר

 — ז׳ילבר סיכם — בשלוחי, לשייט פות
 על נזיפה, קיבל לעורך, העיתונאי ״נקרא

 למשרד נקרא הדיפלומאט ואילו אי־דיוק,
הזד״״ היום עד לשיחה שם מחכה החוץ,
לעי דיסלומאטיד, בץ יחסי-ד־,גומלין על

 הבריטי השגריר גם זכרונור. סיפר תונאות
ה למשרד־החוץ נודע כאשר : ניקולס ון ג

הנו אנייה על לישראל מפליג שהוא בריטי
 תגובת היתד, ישראליים, עתונאים 30 גס שאת

 עיתונאים מסיבת תהיה זאת ״הרי : המשרד
״ושבר שוד רצופים. ימים שמונה בת !

 של אתת מארץ זמנית עבר אחר דיפלומט
 מאותה הסובלת אחרת לארץ גבול סכסוכי

 יפה־התואר, מאלינג יאנס זה היה : בעיה
 השבוע שיצא בישראל, השוודי הכח מיופה

 הנשק שביתת ועדת בראש לעמוד מנת על
 עומד השמועה ולפי בקוריאה, האו״מ של

ארצו. כציר שנה חצי תוך לישראל לחזור
ב בקרוב שתיוצר אלפים 10,־ד המכונית

ל כשי תוגש בחיפה ק״זר־פר״זר מפעלי
שיות לאחר כן־צכי יצחק המדינה נשיא

 השמש, להט נגד מיוחדות זגוגיות בה קנו
מיו ומניע מיזוג־אוויר מיתקן כתיבה, ש־לחן

כוודסום. 140 של עוצמה בעל חד
ה בין הבדל כל אין כי הטוענים לאלה
הקומפו הוכיח סתם, לרעש החדישה מוסיקה

 הוא שההבדל טל יוסך הירושלמי זיטור
 נגד משפטית תביעה הגיש הוא : מכריע

 בשכנית הנמצאת יעקב בית הבנות פנימיית
 וצעקות לרעש ״מקור היא כי בטענה ביתו,

 וביכולת בנוחיות הפוגעים בלתי־פוסקות...
העבודה.״

 ה־ שלו המוסיקאלית בקריירה דבק פחות
 פארק) ללזנח בו (אבא׳לה ישראל זמרלחש
 בסרט זמרתי לא תפקיד שקיבל יצחקי,

 של לצידם חביבי, סרטי חברת של 3 מספר
ק ח צ  יזרובבלה שילה ריב) (אנשי י

ששוגקין. (״בבלה״)

לוד תעופה כשדה׳ חייל וראש־משלחת אנדרסון זמרת
מטר ללא צלילים ים

911 תשבץ
 שמו !. מאוזן:

 גרינוולד! של הפרטי
ב לטיפול מוסד .5

 אחר .8 נכים! עולים
 מקוד .10 הברק!

מש 12 ! האם חלב
 מאד גרמנית, פחה

תו .14 מוסיקאית!
 .17 הכתרת! שבות

 .18 הטלפון! ממציא
 .20 נשית! תופעה

ה .21 בעלים! ללא
 פני על הראשון אדם

 .22 ! הארץ כדור
 כזה! הוא שולחן

נס רבים, רסיס, .24
 פל־ חטיבת .26 מך!

ג צלחת •28 מ״ח!
 בחצי־אי •29 דולה!

 יאלסה! מצוייר, זה
רו ממשלח ראש .30
תרו •33 שלום! דף
 .35 לב! לחולי פה

 וחזקני נא ״זכרני
ה הזה, אף... נא

ב (שמשון אלוהים״
 חברת .37 דגון)! בית

 ״זקן״.״! .39 שיכון!
 כמוהן .43 מוקיון! .42 !הטלפון מלת .41

 .46 !מתוק לא אדון, .43 ! הגבעות רוקדות
 אוהב מאבמרי ,49 מועצה; .47 הפנייה! מלת

לאחרונה. שהתפתח צילום סוג .50 היינות:

ה ביבשת מיליונים כרך .1 : מאונך
ב מטרד״ .3 מיטה! כלי .2 ביותר! צעירה
 45 אינסופית! המתפלג החי .4 צבאית; לשון

 הקומוניזם! אבי .9 ענף! .7 האפוד: מאבני
 מזכיר 13 !ההגנה של ד,מגויים החייל .11

קור לפעמים •16 ״כפתור...״! .15 מפא״י!
 ענף .19 אריג! .17 ! רקיקה גס לה אים

 .23 !היבשות אחת .21 !סמוי יצוא משקי,
 משחק .27 סופה! .25 בעברית! פאראזיט,

 קדמוני! מחוקק .31 בתוך! נתקע .30 צבאי!
 גבר .36 תנובה! יתן .34 רב־אלוף! .32

 לטייס דרושה .40 אטליטיקאי; .38 צעיר;
 בערבית! כן, .44 הבנקים! ותיק .43 ולנווט!

מספיק. .48 לגד! דן .46

 ״עיינות־ חוצאת ספרי חמשח-עשר
908 חזה״ ״העולם תשבץ לפותרי

 א׳, 241 דויד מתנה מעברה אבידן, מלאכי
ה פתת־תקווה, גרומן, שלמד, חיפה! על־יד
 בותכוב, קריית גרינשפן, שמואל !6 הגנה
 צד,״ל, דגד, נחום סרן !1 מספר ר רחוב

 !13 פרם ירושלים הורוביץ, א. !2164 צ. ו.
 < 6 במרת תל־אביב, חי, דויד ישראל
 1 מנדל־אשקלון. מור, אצל ליפשיץ, אפרים
! נוס׳ ד רחוב  ראשון מאירוביץ. עפרה ז

 נהרייה, פרקים, אריה !23 אוסישקין לציון,
 גזד קיבדץ גיסימוב, אמנון המייסדים, רחוב
 ז. אינז׳נייר !הרי־יהודה גע דאר שון,

 חתוכה !22 הם רחוב חיפה, סילובייצ׳יק,
 שרגא !4 סם׳ ,20 רחוב יהוד, כפר צוריאל,
 ירושלים, שווילי, שמעון יגור, משק ריקליס,

 יבנאל, שרעבי, חיים ״המקשר״! קואופרטיב
טבריה. דואר
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דעתי. חלשה נרתעתי, הסרה, אצבעו מחצית כי בראשונה הבחנתי שעה יתד, ״
צעקתי. ׳״ זורבה לאצבעו, קרה ״מה

השיב. כלום,״ ״לא
ושאלתי. הוספתי ז״ מכונה באחו נתפשת ״כלום
איתר״״ קטעתי עצמי אני ? מכונות תמיד דעתך על מעלה אתה ״מדוע
ז״ מדוע ז עצמך ״אתה
״אדון זאת, להבין תוכל לא ״אתה  בכל י7שעסקי לו, אמרתי כבר בכתפיו. במשכו אמר׳ !

 הדבר, פירוש מה אתה תופש כלום זו. למלאכה משוגע הייתי קדר. הייתי פעם המקצועות.
 האיברים את מסובב אתה פררר... ? ברצונו שיעלה מה כל ממנו ולעצב חימר גוש לקחת

 צלחת, אעשה כד, אעשה : ואומר מעליי עומד אתה שעד, ואותה כאחוז־דיבוק, ס-בב דהווימר
*1 חירות : אדם היות לכנות רשאי שאתה מה זהו 1 מה יודע השד אעשה מנורה, אעשה

?״ אצבעך נגרמה ״כיצד שאלתי, ״ובכן,״
 את וקילקלד, צריך, שלא במקום לי נתקעה תמיד האובניים. ליד לי הפריעה היא ״אוה,
גרזן.״ הימים באחד תפסתי ולכן תכניותי.
?״ לך כאב לא ״כלום

 ד,פריעת היא אבל לי. שכאב ודדאי אני. אדם 1 גזע־עץ אינני סיף־סוף לך, חושב אתה ״מה
אותר,.״ וקטעתי האובניים ליד לי

 סגפן, באותו המעשר, את לי מזכיר ״זה בחיוך. אמרתי ״1 זורבד, זאת, היא רעה ״שיטה
קרדום״.״ נטל יצרו, את שגירתה אשד, פעם ראה הזהב״ ״אגדת לפי אשר

 אמד. מתטדן אני מד, בשערו זורבה, הפסיקני ״1 עשה לא וודאי זה את הרוחות, ״לכל
ד׳ לעולם מכשול אינו זד, היי עלוב טומטום ! שוטה אותו לעזאזל !זד, את ״לקטוע

ד׳ מאד גדול מכשול להיות עלול ״זה בתוקף, אמרתי ״אבל,״
ז״ ״למה

 לשער המפתח זה הרי שכמותך, ״שוטה : ואמר לגלגנית׳ בהבעה הצד, מן בי הביט זורבד,
!״ גן־עדן
 שיצא קאזאנצאקים, :יקום מאת היווני״ ״זורכה הספר מתוך מטע זהו

זח. תשבץ פותרי כין ושיחולק ״עיינות״ כהוצאת
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