
אנשים
' " א פ ת מ א ן מ שו ר ן, ג רו ג פוסט, ג׳רוסלם באנגלית המפא״יי הבטאון עורך א

,1984 אורוול ג׳ורג׳ של רומן־הסיוטיס את מימיו כנראה קרא לא
ככינוי ג׳י. כי. אל פונה היה שלא כוודאי אחרת, " ״

 באסיפת זו אחר בזו פעמים חמש בספר״ דיקטאסור־האימים של כינויו הגדול״, ״אחינו
. בירושלים החופשיים המקצועות בעלי  שלמה הזמר נתגלה מוכשר כתועמלן . .

 לא הנואם כי לדעת נוכח המרוחקים המושבים באחד לאסיפת־בחירות שבהגיעו ווייספיש,
 ווייספיש, להתבטל• עומדת והאסיפה הופיע

 בינם ל״י), 75( שכרו על לוותר רצה שלא
 : זה בנוסח בעצמו נאם המתפזר, הקהל את

 אני כארץ. שנה 25 אני ״הכרים,
 כ• חכר שאני מפני ? למה כריא.

מסו ואני כית לי יש לןופת-חולים.
 מפא״י. הכר שאני מפני ? מדוע דר.

 האמנו- כתכנית אפתח ועכשיו,
 ווייספיש, מאת מנגינה הורה. תית.
 כפי מושר ווייספיש, מאת מלים

. ווייספיש* . הרא הגיבורים אחד .
 הכולשת ראש ארלוזומב, בפרשת שיים

 הוא :וקיים חי עודו רייס, הכריטית
או הדרומית. באפריקה ומתגורר בדימוס יצא
ו בקניה שירת שנים שמונה לפני עוד לם

 המעצר למחנה שם אחראי היה
 העצירים, אחד ולח״י. אצ״ל אסירי של

 שמו־ עורד־הדין קססנר, משפט גיבור
 בריחת אתרי כי השבוע סיפר תמיר, אל

 חברת מראשי אחד (כיום מרידוד, יעקם
 רייס ביקש מחבש) בקר לאספקת אינקודה

 הציע תמיר הבריחה. בוצעה כיצד לדעת
 ש- כתנאי האמת, כל את דו לספר
 האמת את כתמורה לו יספר רייס

 ו- חייך ריים ארלוזורוכ. רצח על
 סימה על אחד משפט רק הפליט סירכ.

אישיים יחסים קיים אתה ארלוזורוב,

<שמאל) ויערי לוצאטו
אופיוס אינה הדת

 פנקס אישיות!״... היתה דווקא הגכרת כן, ,כן, החקירה: בשעת המקים
 לישראל מפ״ם ידי על שהובאו האיטלקית הסוציאליסטית המפלגה נציגי שני : ם האורח
 כנראה הסכימו טרם פנואליטה וג׳יורג׳יו לוצאטו לוצ׳יו הבחירות בקרב כתגבורת

 השומר קיבוץ בבית״זרע, בביקורם :להמונים״ אופיום היא .הדת כי הלניניסטית הדעה עם
.כמי-הירדן ממולאים כקכוקים כתודה אתם נטלו הירדן, גדות שעל הצעיר . . 

באיטליה.״ כמותם להקים נוכל .לא ביאוש: הוסיף מהקיבוצים, התפעל לוצאטו
★ ★

|1ד א ג  באין הסרט את סוח סוף להשלים העומד חכים, הכיב נויי ר3א711ש1 ״
ל ל11 ו ב ג ימים הרשמית, הבכורה הצגת ערב :מקורי מבצע תכנן מולדת, ה

מהשחקנים, ושנים עצמו חביב עם (יחד הסרט שיישלח לפני מעטים
 מיוחדת הצגה יערוף בותציה. הקולנועי לפססיבאל ושי!אופיי) דמארי שושנה
 מכל יותר יודעים חביב שלדעת הסדרנים, התל־אכיכיים. ־הקולנוע כת לסדרג

. הערותיהם את לרשום יתבקשו הקהל, בעיני חן ימצא מה אחר אדם  נהנה בינתיים, . .
 של הקטנות בשעות מרגיש .אני הוא, סיפר .לפעמים,״ הבלתי־משולם. מהסרט עצמו חביב

 (בושמי) ושלמה (דמארי) שושנה עם הולך אני אז מהסרט. קטע לראות נפשי צורך הבוקר
. . הקטע״ את ומציג בהרצליה׳ לאולפן  ממשלת ראש לחזות הוזמן אחרת בהפרטה .

 קטע צילום לראות אותו הזמין דה־מיל ב. טפיל טרטי־הענק יצרן :נו או מה ,כ,
 יוצג, לא זה סרט כי טובים סיכויים קיימים אגב. . . . הדכרות״ ״עשרת של

 ידכר הר-סיני על תורה מתן כשעת כי החליט דה-מיל :בישראל לכשיושלם,
כשפה דווקא הסטון) (צ׳ארלסטון משה אל (שבסרט) אלוהים של קולו

הדתיים החוגים של זעקותיהם על הצזורה זה במקרה תתגבר כיצד לראות, קשה הערכית.

סוקין:השבונו9
כתב ימכור, יוסף העיתונאי •

 מפ״ם רשימת וראש קלס, ואוי המשמר על
 טיפש .אדם : תל־אביב לעיריית לבחירות

ל יכול מושחת אדם מושחת. מאדם גרוע
 אולם הגון, לאדם להיות הימים באחד החלים
לחכם.״ ליהפך להחלים יכול אינו טיפש
באסיפת כורג, יוסף שר־הדואר •

״הגע :הלאומית הדתית החזית של בחירות
מפ כל — גילוי־אריות של למצב כבר נו

אנ השחרור) מלחמת ש(בשעת מכריזה לגה
 כאריות.״ לוחמים היו שיה
תל־אביב, עיריית ראש לכנון, חיים .

 .תפקיד :אחרת בעירייה המתרחש על ברמזו
 את ולא העיר, קרן את להרים הוא העירייה

ראש־העיר.״ קרן
המשמש מפ״ם איש מאיום, יעקכ .

״בהי : בישראל השלום למען הועד כמזכיר
ה יוני ציפצוף שותק הבחירות, קול שמע

שלום.״
עורכו קיסרי, אורי העיתונאי .

 על בהארץ במאמר הזה, העולם של הראשון
להק אפשר שפיר ״לזיוה : הפנטומימה להקת

 נמחק שאחר־כך סיכון תור מלים, 1000 דיש
ה שעל סיכויים גם קיימים אבל .999 מהן
אלף.״ נוסיף אלף

. בישראל .  :עדין ממצב בכבוד לצאת ידעו ושומאכר דז׳יגאן האידיש קומיקאי זוג .
 סופית, היפרדות לפני העומדת המפולגת, עין־חרוד של בחדר־האוכל לארוחה כשהוזמנו

 על חדר־האוכל, כמרכז כעמידה סעדו הצדדים, משני אחד אח לבייש לא החליטו
 יותר עוד עדין במצב האחדותי... לחציו המפא״י חציו שכין הגכול קו

 על לתחרות הגיעה היא : כרמל אילנה 1955 ישראל של היופי מלכת הועמדה
 ניו־ כץ כדרך אכד מטענה כל לעורה. שמלתה ?שרק ביץ׳ בלונג תבל מיס תואר
. . מוכן תירוץ איפוא לה יהיה תבל למיס תבחר לא ואם לקאליפורניה, יורק . 

 היה זה זיתי,״ פנים ועור שכא מלכת של צוואר כעלת אשה ״דרושה
 שחיפש פאניול, ׳מארסל המחזאי הצרפתית בעיתונות לפרסם שעמד המודעה נוסח

 לאחר האחרון, ברגע המודעה פירטום את ביטל הוא חדש. למחזה מתאימה שחקנית נואשות
 לא ״המכטא שלה. הלקוייה הצרפתית מפני אף נרתע ולא הררית, חיה עם שנפגש

. !״תל-אכיבית צרפתית זאת שתהיה לי איכפת ״לא לה. אמר השוס,״ . .
 וויליאם של הולדתו עיר על־שם כן נקראת ארצות־הברית, קונקטיקאס, סטראטפורד, עיריית

 שקספיריים. מחזות של שנתי תיאטרוני סססיבאל כך משום ועורכת בבריטניה שקספיר
 הפסטיבאל. פתיחת של הכבוד את לו להעניק המתאים האיש את לראשונה מצאה היא השנה,

 שקספיר, וויליאם של בנו ,41 בן צלם שקספיר, וויליאם זה היה
 משפחתית מסורת ״זוהי שקספיר. וויליאם של ודודו שקספיר וויליאם של דודנו

 עתיק־יומין, הוא שם־המשפחה ודיליאם.״ בשם במשפחה בכור לכל ״לקרוא הסביר, אצלנו,״
וויליאם של לטעמו המפורסם. הבריטי לגאון כלשהו קשר לו יש אם ידוע לא אבל

הסוררת״ ״אילוף הם כעולם כיותר המשעממים המחזות שני שקספיר,
: מהכל יותר אותו שמרגיז מה בקאמרי). (מוצג כעיניכם״ ו״כטוכ בהבימה) (הוצג

 מתי ? שקספיר וויליאם ״אתה :ושואלים לביתו מטלפנים רכים לצים
אמר. מהכלים,״ אשתי את מוציא .זה ?״ חדש מחזה תכתוכ

 הדברים את קבל :כר-דיין עזרא
 רצתה׳ לא פשוט הנערה עזרא. כגבר,

ש כפי בהתכתבות. להמשיך כנראה,
 הריני זה, במדור מסעם יותר ציינתי

 המעביר שליח מעין רק כאן משמשת
ש אותה לשכנע יכולה אינני מכתבים.

 פנים, כל על אתך. להתכתב תסכים
 לא בכלל אולי — שנית מזלן את נטה

? מכתבך את קיבלה

חזקים מספרים
ד' ארבעה עצמם עי מעידים כד שית תלמי  ש

ם הם ).927/667( נמנסיה התכתב מעוניני  עם י
ת, ארבע ת תלמידות בנו ת. המשי ביו  תי-אבי

ם עליהן, ת. להיות הם, אומרי יפו

---------אם
עי )927/668( תי הזהיר הבא המכתב ב  או

ב או המכתב תוכן אל בדיחה להוסיח שלא
תו: תר אן אין לדעתו, כי כו לבדי מר,ום כ

איל חות.  רשאי שלו פר׳ 500 ותמורת הו
ע, רוחו, על העולה ככל לדרוש הוא מנ  ולא אי

א למשל, אוסר, שב שהו מו את חו צ  ל־ ע
אין כבר התייאשת ״אם שני. ר,יפליננ שו  !סנ

טב נהרסו אם תיו מי מו לו מהר אם ותקוותיד ח
 של הידועה אמרתו על פעם מדי את הרת

ד תוכלי אם המלט...  לרעוד." ולא רחום ״לצעו
 אחד עם יהתי,שר תנסי הלא המשורר, כמאמר
ד הדומה או אותך מחייב איננו הדבר 7 י במ

נו הדבר מה. תו נם מחייב אי מה. או או  במ
ש ד לא אי פסי דבר.״ י

לה שתדע
א )927/669( מ מזהיר .19,5 בן חייל שהו

א אתו להתכתב הרוצה זו את ראש הב שהו  או
קה סי מדי כלכלה הטבע. מדעי קלאסית. מו

מו וטיולים. נית א רוצה כן כ  להבהיר הו
ת. לחברה שייך שאינו א הסלוני הש בעל הו

ת כלה מר תיכוני או ש אומרים חבריו כי ו

צוחק. העולם כל — צוחק הוא כאשר

והיפוכו דכר
שבה בן  )927/670( חקלאי צביון בעלת מו

ט מבקש, שו א אין גערה. עם התכתבות פ  הו
א אין ערבים. לבילוי חברה לעצמו מחפש  הו
ש לקבוע גם רוצה ם מרא שאי  מוגדרים. נו

א דווקא, לו להתאים חייבת איננה הנערה  הו
שני הסבורים אלה בין ם ניגודים ש  מענייני

א מה כל יותר.  שתהיה הוא ממנה מבקש שהו
בריא. והגיון ישר שכל בעלת

הנח״ל למען
בו )927/671( תשע־עשרה. בן נחלאי, הוא

א חיים. ואוהב תכון ספר בית נד  מתעניין הו
הב תיאטרון, בספרות, קה או סי  קלאסית. מו

א שחרחר עליז, ספורטאי, ער. וג בתכו מכו
א מקווה אלה נות  נערה בכתב לעניין הו

אינ מסביבתה, או תל־אביבית 17—18 בניל
מור. חברה אוהבת טליגנטית,  מי ובכן, והו

? הנח״ל בעד

אין - סימנים
ען )927/672( מו טו ב הבולט ההיכר שטי

מן לו שאין העובדה היא שלו, יותר  היכר. סי
א ת, בכלכלה מתעניין נבוה, 18,5 בז הו  מדיני

א שבעולם. דבר ובבל בהיסטוריה הב הו  או
להת — ובעיקר לקרוא. לטייל. בים, לשחות

טו את לכוון ברצונו יש כן על כתב.  אל ע
שכילה נערה שהי ומציין ומעלה, 16 בת מ
שובה. איננה בעתיד כרות ח

לף גם לי גם
ש ואחר להתכתב, מעוניין )927/673(  להיפנ
 אוהבת נחמדה, 17,5—10,5 בניל נערה עם

 הוא — והרפתקאות טיולים תיאטרון, סרטים,
 לחלק ברצונו ויש אלה דברים אוהב עצמו
תל־אביבית. להיות עליה כד לשם אתה, אותם

בלבד לכודדה
א מספר )927/674( הב בודד, צעיר שהו  או

אד סיקה, מ ע. מו לנו ו ספרים תיאטרון, קו
 נערה עם ורק אד להתכתב מעוניין מדע,

 מן חלק לפחות שתאהב — 17 כבת בודדה,
ת תהיה ושלא — שהזכיר הדברים הב ב מאו

שנה באם שוויצרית. ולא עצמה  כזאת, י
ה א מפנ תה הו ב ביותר הנחמד הדוור אל או
). (זו עולם אני
א תזכה אם תן הי או ת ב  שקיבלתי המחמאו
לה. כדאי אנוכי

 עכין בכל אלי הפונים כל על
 פרוטה מאות חמש לצרף שהוא,

כבולים.

פ27 םןאיגוותי״״תשבץ
 מפג־ .1 :מאוזן

הגדו ארבעת שת
 חושיסטאן; .5 ; לים

 הממשלה ראש .9
 בן־ .13 ! ? המיועד

 .16 !עני .15 ! אדם
 ביחס נוצות משקל
 :עופרת נפח לאותו

 ב־ ..." ״א.שי .17
 היה יתרו .18 ; ת״ק

; פסגה .20 ! נוהגה
 בראשית בפרק .21
 את יוסף מציג זה

;פרעה לפני אחיו
 משה ראה ממנו .22

 ח״ב .23 ; הארץ את
 .26 ; דל .25 ; צ״ב
 בתוצאות .28 : בית

 ;1 הרוס .30 ! שתת
אי .34 ! שוחד .33
 שמות בספר היו לו

 נוספים פרקים ששה
ב האחרון זה היה
 של אותו .35 ; הם

האר .36 ; צ׳רצ׳יל
ליוצ אין .38 ; מי
מל .40 ;מאין רו
; תשי״ד היופי כת
 ; יהודה מלך .43 ;מן של הפרטי שמו .41
.״אל .48 ; טנא .46 ; בגרינלנד .44 .  ואל .

המל בשמותיו הפלמ״ח מפקד .49 ; !״ מטר
רח .54 ;אותנו הסובב האזור .53 ; אים

מים.
 עוזך לבשי עורי, ״עורי, .2 : מאונך

 פרק של הראשונות המלים הן — ציון״
 זה ממלכתי מוסד בראשות .3 ;זה ישעיהו

 5 !הולנד בירת .4 ; הורוביץ דויד עומד
 ; הרועים אל .7 ;חימי יסוד .6 ; החופה גיל

 במלחמת דמים מערכת .10 ; האומה אבי .8
 .12 ; התורה מפרש .11 ; הראשונה העולם

 ; בג׳נבה היחיד המדינה ראש .14 ;אראל
 פרק .18 ;מלנקוב של המפלגתי תיאורו .16

 ; תעופה חובבות נשים .19 ;האחרון איוב
ה של ארצו .24 ;הודו ממשלת ראש .22

 חלק .29 ! ומוח לכוח משותף .27 : אימאם
 .34 1 לולא .32 ;זית עם חורז .31 ן רובה
1 ישראלי קריקטוריסטן .37 ;משטרתית דרגה

 פיאודלי; משועבד .42 ;לתשובה קודמת .39
 עיקר .49 ; הבצל אחי .47 ; בקרניים פגע .45

 ; רטוב .51 ;החורבן חודש .50 : הבירה
למעלה. נזכר .52

 הפייס מפעל איגרות עשר
 924 הזה״ ״העולם תשבץ לפותרי

 גליל דואר־נע, יחיעם, קיבוץ א״ עמר
 דו־ זרע, בית אבן־שמואל, בתיה מערבי;

 תל־ אשל, דוב סמל הירדן. עמק אר־נע
 ; 9 השחר המשטרה, מחוז מטה אביב,

 אידל־ תל־אביב, בוקי, אצל גבעון, מרדכי
 ;3 הבשן תל־אביב, הררי, שלמה ; 31 סון
 עבא־ עליזה ; רמב״ם רחוב חדרה, לין, בטי
 קריית קמעו, מרדכי ; 58 ת.ד. טבריה, די,

 כית־הספר שטינברג, שמואל ; 364 נחום
1131111 ;תחתון גליל דואר־נע כדורי,
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927 הזה העולס


