
אנשים
ד תו הו עלי מ

 כין שנפוצה האחרונה הכריחה
 מסופי־השבוע באחד : שדה־כוקר חכרי

 העומד־להיות־ראש־ למשק כמנהגו הגיע
 הביט כן־גוריץ, דוד הממשלה־ר,מיועד

 השבוע במשך שתלו המשק חברי כי וראה
 אמר חדר־האוכל, ליד קטנה דשא חלקת

סור סוף יפה, ״יפה :בפאתוס
ו נ ל ת .דשא״. ש  עבודתה תוצאות .

 המדינה, בדי ע שכר לבדיקת הוועדה של
 יושב- שם על רי״ ג ״וועדת לכינוי שזכתה
 גורי, ישראל מפא״י ח״ב הנמרץ, ראשה
שהד המדינה עובדי בין זעם חמת עוררו
גור ״וועדת הכינוי את מיד לה ביקו

 בכך, הסתפק שלא מהם, אחד נישט.״
 שווה גורי״ ״י. בגימטריה כי וחישב טרח

.כסף״. בו ל״אין ש הצנחן פלגי, יואל .
 עבר קסטנר, בפיישת :מפוקפק באור הועמד
 של ברשיון זכה בתעופה, בחינה השבוע

 לוועדת־החקירה חברו היה בוחנו פרטי. טייס
 בבולגאריה, אל־על המטיס בהפלת המטפלת

.צור. עימנואל  מנהיג כגין, מנחם .
 בשבוע שפמו את שהוריד החרות תנועת
פתי ביום עורר אשתו, דרישת לפי שעבר

 של ליבו תשומת את השלישית הכנסת חת
שהצ לכוך, פנחס שר־הבטחון־לשעבר

״שפם בלי לך מתאים לא ״זה : היר !
מחדש, אגדל אני הסכם. ״נעשה :בגין
 נולדתי לא. ״אני :לבון !״ תגדל אתה וגם
.שפם״ בלי .  מתקינים כי שנודע לאחר .

 החדש־ישן, יושב־הראש זכה לכנסת, מעלית
 הבניין, של השלישית בקומה נמצא שמשרדו

 כונה שפרינצק יוסןז :ליצני לתואר
!״.מעליתו ״הוד הכנסת כתבי בפי

ת ר או שי□ מ נח
 ״אלדודאדו* של הככורה הצגת

לא :המשטרה בחפות התקיימה
 ההצגה לבמאי ניגשו טיפוסים שכמה חר

 שרמאן ״את כי עליו ואיימו גולן מנחם
 הבמאי הזעיק זמן,״ הרבה יראה לא שלו

 שומר־ ,שהציבה משטרה, ניידת אהל לאולם
 לוי. אורי הראשי התפקיד לממלא ראש

 לב־ מחדר־האיפור אפילו אותו ליווה א ה
. ניסת־הבמה .  בלתי־ אחרת, בכורה הצגת .

 בחיפה אורה באולם שהתקיימה רשמית,
לאחר :מוזר במאורע היא גם הסתיימה

 הצגתו הארמון, בעלת על המסך סגירת
 תפס הקאמרי, התיאטרון של האחרונה

 גולדברג, לאה המחברת, את הנלהב הקהל
 התשו־ לקול לבמה כפיו על אותה העלה

.ת א . את לקשור החליט שמיר משה .
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! כפיי גורי, ישראל ח״ב • |
 1 לאזר דיוקנאי) נד. דוד על־ידי שצוטט ן
 3 מפני ד,בורחים אנשים ״יש : במעריב ₪
1 ל־ מפעם מסתכלים אך — הכבוד §
■ הכבוד אם לראות כדי אחורנית פעם ₪
ן גורי חיים המשורר • ן אחריהם.״ רודף עדיין 1
 1 אל ״לעולם : הח״כ של בנו (״ג׳ורי״) ן
1 אתה ומזלג. בסכין אבטיח תאכל 1
1 מהתענוג. 90ס/ס כך על־ידי מאבד §ן
 1 שאוכלים כשם פשוט, אבטיח אכול §
■ בעתודות. או לבדנו כשאנו אנחנו §
§§ לעסיס ותן הפנים מחצית את הרטב !
1 המכנ־ על מהסנטר לזלוג האלוהי ןן
 ■ ב־ לעולם פיך את תנגב אל סיים. !
 1 שר־ באותו בשרוזל, נגבהו מטפחת. 1
1 הדמעה.״ את מוחים לעתים שבו ודל ! ן גליק נלסון הארכיאולוג . ן
 1 הוא לאן אותו ששאל למכר בתשובה !
 § אברהם עם פגישה לי ״יש : ממהר !
״אבינו ! ! ן כן־צכי, יצחק הנשיא • ן
1 בחד־ הנייר במפעל ביקורו בשעת 1
! הנייר את יוצרים ״הפועלים :רה !
 1 הם־ ואנשי העתונאים אנחנו, הטוב. 1
אותו.״ מבזבזים פר, 1 ן מג- טכנקין, יצחק ח״ם . ן
 1 לגי־ בתגובה העבודה, אחדות היג ן
 1 :ג׳י. בי. של הקואליציוניים ■ שושים §
ן  1 ללכת אם עתה להחליט מפא״י ״על |
 § מהכנסת חבריה עם הבאה לממשלה §]
 1 ה־ מהעלייה חבריה עם או השנייה, 1
שנייה.״ 1

■1111111111
ה התיאטרון עבור שכתב החדש המחזה
המח :הגנוזות המגילות תהילת עם קאמרי

 ודס, בשר מלך לרומאן המשך א שה זה,
.אור. כני מלחמת בשם ייקרא  כשיצא .

צוות עם 3חכי חכים נורי הבמאי
 את התל־אביבי הביולוגי בגן לצלם עובדיו
 בסרט הגיבורים, אחד את ההורג הנחש
כשהציע הסירטאים נדהמו ■מולדת, באין

 ״נחש מתאו. ארסי נחש לשחרר שומד־הגן
 אינו ״אם הוא, הסביר אדם,״ תוקף אינו

.תחילה״. נתקף  הזמר לימד מישראל בחזרו .
 רוז- האמריקאית הזמרת את פולד ליאו
בשל בעיקר שהתפרסמה קלוני, מרי
 השיר את לשיר !,הביתה אלי בוא שירה

? גיין איך זאל אהין ווי אותו: שפירסם
 בפני זה שיר הזמרת כששרה ?). אלך (לאן
מצד תשובה מיד קיבלה ניו־יורקי, קהל

!״ הביתה אלי ״בואי : יהודיים מאזינים

לפני/אחרי - בגין
מתאים לא / מתאים
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ו 1 י ש כ ע מ ו ה
 כחו״ל וקרוכיך לידידיך השנה ראש כרכות להקליט

אצל שכיר כלתי תקליט על
ישראלי, להקלטה שדות

24433 טלפון ,4 אידלסון רחוב תל-אכיכ,

ן י ך א ר ו  צ
יציאה בהיתר

מע טבריה, בחמי בקור לשם
 ביותר העתיקים המרפא יינות

פתו המרחצאות בעולם. הידועים
 והנסיעה השנה כל במשך חים

תח ונעימה. נוחה ובחזרה לשם
מרץ. ומלא רענן הביתה זור

ב הבריאו
טבריה חמי

ל ר א קי פ ת ת ך! א ש א ר
 השתמש כקיץ השער לטיפול
 לנולין כנקה רק הראש לחפיפת

 כלנולין העשיר השמפו !שמפו
קשקשים. התהוות המונע

 20ו- !0 של כשפופרות להשיג
חפיפות.

 לנולין נקה את היום עוד נסה
שמפו.

 אי של כמקרה ערוכתנו:
התמורה. תוחזר רצון שכיעות

 נורית חכ׳ היחידים המפיצים
כע״מ.

931 תשבץ ״ ו איגרותי סו
יום .1 מאוזן:

הטו בנפש קדוש
חב .5 מסצ׳ואן, בח
ישרא ביטוח רת
הממ ראש .9 ; לית
 .13 ;המיועד שלה
.15 : למשל פסח,

;בכי .16 : תריסר
הבימתי; מלך .17
 צעיר חדש ח״כ .18

 שוטה; .20 :וצבאי
הש מפני מגן .21
 הלוו־ בירת .22 ; מש
 .25 ; רעל .23 ;ציר,

 הפי אגידת מיסוי
 מושל .26 ; ביאנים

 .28 ;עותומני מהוז
משמ .30 ; טיפש

 סטטים־ כל לב חת
 ליקוי .33 ;טיקאי
דורון; .34 ; גופני

קצוץ־ראש; ג ז .35
ב מקצוע בעל .36

 38 ; הכבדה תעשייה
 מה .40 ; הנעלמים

 גרי־ על הטיל שד,לוי
 ;אחת ל״י נוולד,

המדינות ברית .41
 .46 שאלה; מלת .44 ;כתר .43 ; הערביות

 הודו־ צפ־ן ממשלת ראש .48 ;הצמר אויב
יהו מקצוע בעל .53 ; מפ״ם מנהיג .49 ;סין
חגורה. .54 ;מקורי די

;קיי של הפרטי שמו .3 !תן .2 :מאונך
 אות .6 הים; לחיל .5 ; מטרו־גולהין .4

 .8 ; שמות־עצם היוצרת הברה .7 ; עברית
 .11 ; דליטא ירושלים .10 ; בקבוקים פותח
 בת .12 !״; הארץ את ומילאו ו... ״פרו
ב הנקרא העיתון .16 ; מערפה .14 ; שאול
 ; מרובעים מטרים עשרה .18 ; במדינה יותר

 ; הראשונה העלייה .22 ;עכו״ם יין .19
 .29 ; בגוף אבר .27 ; עובדות מאשר .24

 ;גרמני פילוסוף .31 ;ט״ז אותו כותבים
מש .37 ; עץ .34 ; העממים משבעת אחד .32
 עצים; מכלול .42 ; משמעת .39 ;יבשתי קה
 ;חמסין .47 ; פעם מדי מתגדשת, היא .45
אוניברסי .50 ; שלוש חסר הזה, המספר .49
 מטבע .52 ; אודות על .51 ; אמריקאית טה

יבשתי.

ל איגרות עשר ע פ ס ה מ י י  פ
928 הזה״ ״העולם תשכין לפותרי

 ; 2164 צ. ד. צה״ל, דגני, נחום סרן
ץ, הייזלר, עקיבא ל  ; 40 טהון יהושע חו
 ; 1 בילו רחוב סכא, כפר הלוי, אליהו
 רפאל ; 2309 צ• ד. צה״ל, טורבן, אליהו
 גוסטא ; 51 ציון חובבי אכיכ, תל לוין,

 לאה ;68 המלך שלמה תל־אכיכ, מרגלית,
 ; 2 בית אלנבי, מחנה ירושלים, רביב,

 ת.ד. טבריה חקוק, משק תבורי, שולמית
 ; 4 הקונגרס תל־אכיכ, זיו, שריה ; 34

.18 ארלוזוהב ירושלים, תנחומי, אברהם
: התשכץ פותרי לכ לתשומת

ה בגליון שפורסמה הזוכים רשימת •
 ,928 תשבץ פותרי של איננה שעבר שבוע

.927 תשבץ מיתרי של אס כי
 יחולקו הפיים מפעל מחזוריות בגלל •

 שנה אוקטובר חודש בראשית רק האיגרות
זאת.

13 931 הזה העולם


