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)225 צמד. )224 (בארמית). יעידו )223 1
דיין. משה של סמלו )226 (כ״ח). שובב

אי־שקט. )229 נולד. עתה שזה תינוק )228 !
)234 מקורי. עברי שם )232 אומה. )230

קדום. צפוני ספן )236 קלאסי. מלחין
מיב )241 ישן. )240 כתיבה. מכשיר )239
מס. חייב )244 במבוכה. בא )243 נה•
)249 שופכין. תעלת )247 מידרך. )246
(ב לתיזכורת הערה )251 באפריקה. נהר

)256 שמיעה. שפורפרת )254 לועזית).
 אחת )260 טלוויזיה. לייצור גרמני מיפעל

 ראש )262 (כ״מ). ארצות־הברית ממדינות
משפח שם )264 המערבית. גרמניה ממשלת

 מגדולי אחד של הפרסי משמו וחלק תי
 שייך )266 האימפרסיוניסטיים. הציירים

 תכשיט )268 ארמי. חתול )267 להסתדרות.
 משיריו אחד שם )269 הירח. כעין עגלגל

ביאליק. של

:מאונך
אמ ריגול מטוס )2 כבד־פה. עילג, )1

)4 הקומוניזם. מאבות אחד )3 ריקאי•
 גיוס. )5 אפרודיטה. של משמותיה אחד

 דיצה, )8 במקסיקו. עיר )7 אותו. אארח )6
(באר זאת )10 ובאה. קרבה )9 שמחה.
 )13 הסית. )12 רפואה. הבא )11 מית).
 )16 היטל• )15 ברוסיה. נהר )14 עיר.

המאה. בתחילת צרפתי כימאי )17 מיבחן.
 שממון, )20 בצרפת. עיר )19 צבע. )18

 שקספיר. של בטרגדיה דמות )21 חורבן.
 סמל )23 טולסטוי. של רומן שם )22

המו שליטה )26 זוז. )24 הנצחון.
 יהודי סופר )28 קמבודיה. של דח

עצבים מחלת )31 בטוח. )29 צ׳כי.
 הרגיע. )35 מזבל. )33 נפשי. ממצב הנובעת

 הפרטי: שמו בריטי. להיטים זמר )38
 ליד לירושלים, בדרך כפר )41 אנגלבירד.

 נרתיק )46 לתעודתו. הגיע )44 הראל.

 לבוש. )50 מבטא. שן, )49 ראוי. )47 החרב.
 )52 הפטיש. מקיש עליו ברזל גוש )51

 לעני. )58 המן. מבני )55 נאהב. )53 חרב.
 )66 חי. בעל )64 מתמהמה. )62 קץ. )59

 גרם. )70 מראה. )69 לבד. )68 קיץ. בהרת
 שמו )75 מהימנות. )74 המטרה. מרכז )71

 הפעמונים.״ צלצלו ״למי מחבר של המלא
 של שמה )81 חריף. משקה )80 עצם. )77

לאח המוצגת אמריקאית קולנועית קומדיה
ב נפגע )85 סודן. שליט )82 בארץ. רונה
 משש. )87 הודאי. הדבר טבע )86 יריד,.

 עושה )90 למאובן. ההופך ים צמח )89
 משתוקק. )95 הולם. )92 יד. קטוע )91 נדר.

 )102 קצר. נשים מעיל )99 ממגשו. )96
 הספר )104 וזיהום. ברעש למלחמה מועצה
 )106 ברזילאית. תעופה חברת )105 שלהם.

 )111 בממשלה. שר )109 שומה. ערוך
 הודו. של הקדום שמה )112 סין. מנהיג

 )116 הבליעה. בית )115 כנען. ממלכי )114
 מעיים. מגיפת )118 מצרים. עם החזית שם
 בתור־ עיר )123 מינק. פרוות הרבה )121
 מעורקי )129 מצח. )127 מתאבק. )125 כיה,
 אף. )133 בנוצותיו. מתהדר )131 הדם.
 מאור. כלי )137 ברור. )135 ברית. )134
 תורשה. נושא )142 בתוכם. )141 נכרי. )139
 ירושה. )151 התוים. אחד )144 לך. )143
 תפ־ )154 החיים. סוף )153 תכשיט. )152
 סופק. )157 (ארמית). עבר צד, )155 נית.
 )163 עזבון. )161 אברהם. פילגש )159

 ממשלת ראש )164 במיתולוגיה. גיבור
 טרדה• גורם )166 ולילה. יום )165 הודו.

 בשנה מאוד פופולארי קולנוע שחקן )168
בהו איסור )173 יצאנית. )170 האחרונה.

 בן )176 רבן. )175 שלשלת. )174 ראה.
 לבי' עשו )179 שלהם. הלב )178 אברהם.

 )183 ערבי. חבלה ארגון שם )181 בות.
 הפרטיים שמותיו )184 באמנות. השנה איש
 נמר. מין )189 חוקה. )187 ברנד. של
אבר )193 (כ״ח). השבוע מימות )191

 )199 טס. )198 ביצות. פרח )196 זכרות.
 רענן. )201 הבעל. אחי )200 טורף. חי בעל
 )205 תפס. )204 בקיצור. — וגומר )203

 חית )209 ברח. )208 לשיער. קלוע צעיף
 (כ״ח). ישתוק )215 פיהוק. יעלה )213 טרף.
 (ארמית). אדמה רגב )218 בושם. מין )216
 )222 מעל. קפץ )221 מתנגד!״. ״אני )219

 שניתן )227 עתיק. )225 צעדה. נסיעה,
 למדו )233 לרוויה. וישתו )231 בהקדשה.

 מגרמי )235 בשר. שופע )234 (במהופך). בו
 )238 העליון. בגליל קיבוץ )237 השמים.
בסמי תאנה )242 בקר. רועה )241 איחוד.

ניס )247 משבש. )245 נהדר. )244 כות.
 )250 מובן. )248 נבלע. דבר. בתוך תר

 נסיון. ערכי )253 יסוד. )252 אדם. אשת
 )257 תנאי. עשה )255 השנה. מחדשי )254
 )259 סוף. בלי נותר )258 (ג״ח). כעך

 )262 ראש. בלי סוס )261 תבואה. מחסן
זע. )265 גר. )263 הולנדית. קידומת

 שההופעה אומרת. הייתי לומר, אפשר
התר בהיכל החיוור הגשש שלישיית של

 מלאת לרגל שקויימה שעבר, בשבוע בות,
 פחות סיכמה להיטון, הקצב לעיתון שנה

שחל השנה את אופיינית בצורה יותר או
 מיק־ מבחינה מוצלחת, שנה עליהם: פה

 אבל — שאומרים כמו ופינאנסית׳ צועית
שאומרים. כמו פרסונאליים, פנצ׳רים מלאת

שערוריית
 דנן, בהופעה אליו, מתכוונת שאני הפנצ׳ר

 בשמלותיהם הופיעו, הגששים כאשר קרה
ש כמו המלך. לדויד מים בשיר הקצרות,

ב הקהל פורץ אל־על, ידיהם מרימים הם
השמ למה למה? וכל־כך צחוק. תשואות

 גיהוץ אחרי כנראה היו יום, באותו לות,
 מעלה, מעלה התרוממו הן כי משהו, או

 הסקס־ תחתוניהם את מטה, מטה וגילו,
השלושה. של אפיליים

 היו השנה, במשך האחרים, הפנצ׳רים
שראל התחיל זה רציניים: יותר קצת כשי

גל ריקי

 מרינה התגרש סוליאקוב (פולי)
 הזוג לסמל נחשבו שהם אחרי גנור,

 שנים כמה לפני שנישאו, מיום המאושר
 שרינה בגלל בקפריסין, אזרחיים (בנישואץ

 פולי עומד ועתה נוצריה). לאם בת היא
 בשירי המופיעה גל, ריקי עם להתחתן

בדל. ז׳אק
 היה לוי, שייקה השני, הגשש אצל
עט מאשתו התגרש הוא גם דומה. פנצ׳ר
 ישע בשם ישראלית עם התחתן רה,

ממנה גם להתגרש עומד במקסיקו, שהכיר

!ו70ז3 חני
 - ומזנירתו

באירופה
 מיכרזי של דגדולים הקורבנות אחד

 חגי היה זוכרים, אתם אם הטלוויזיה,
אותו. נטש שכיסאו הבוט פינסקר,

 לנהל לחגי הוצע המיכרזים, לאחר
ש אלא ברדיו. חדשות״היום מחלקת את

נש אז לכך. התנגד שם העובדים חבר
לאירופה. חגי לח

 רק נשלח שהוא טוענים, משמיצים
 כאן, איתו לעשות מה היה שלא בגלל

 המנהל, לתפקיד נבחר שלא על כפיצוי
 חייב הוא מה היודע אלמוג, שמואל וכי
 וכדומה נפל. כאשר לו לדאוג טרח לו,

וכדומה.
ש היא האמת השמצות. אלו כל אבל

 וזהו — להשתלמות לאירופה נשלח חגי
מומ אני, מה יודעת. אינני 1 במה זה.

 ואם ודי. השתלמות, לטלוויזיה! חית
 :בבקשה אז — הוכחה רוצים אתם
מזכירתו, גם באירופה נמצאת איתו יחד

גרושת
ה אשתו עם לצאת וחזר — אלו בימים

ראשונה.
 גברי דווקא אז מתגרשים, כולם ואם
 הוא גם אז מהציבור? לחרוג צריך בנאי

 שזו לאחר ארנה, מאשתו השנה, התגרש
בהתמוטטות. לקתה
 של הגרושות גם הצרות. נגמרו לא בזה

 גרושה לפחות סבל. במנת זכו השלישייה
 קורבן שעבר בשבוע היתד, ארנה, אחת,

 ובושה. חרפה ממש ציבורית, לשערורייה
 )22( ארנה עברה מגברי, גירושיה לאחר
 יושע (יאל,י) יעקב עם יחד לגור

במאי כעוזר וכרגע כבמאי, העובד ),19(
זוהר. לאורי
 התל־אביבית דירתם של בעל־הבית והנה
 נמאסו שהם החליט ,25 בוגרשוב ברחוב

שב במשטרה והודיע הלך עשה? מה עליו.
אורגיות. נערכות דירה

 הלך עשה? מה התרגשה. לא המשטרה
 עם אורגיות על הפעם — מחדש והודיע
חשיש.
 מיד אחר. משהו כבר זה חשיש או,

 חיפוש ערכה כנמר, המשטרה הסתערה
 פיית וכן ריקה, נרגילה גילתה בדירה,
מזוהים. לא פירורים עם סיגריה

המש לבית השניים את המשטרה הביאה
 אותם לעצור מהשופט לבקש כדי פט,
 לבקשת נענה השופט הפירורים. שיבדקו עד

 ולא ימים, לשישה אותם ועצר — המשטרה
 אורי של שם נוכחותם אפילו הועילה
בנאי. וגברי זוהר
 בעל־הבית, של הודעתו סמך על וכך,

 המשטרה שאפילו — האלמוניים והפירורים
השניים נשלחו — חשיש שזה טענה לא

אים! והעגלגלה. החמודה דינר רותי  רו
לכם. אמרתי

באירו כרגע נמצאים מיקרי, באורח
 לא הם אבל רותי. טל הוריה גם פה

 שם בשליחות הם לטלוויזיה. שייכים
היהודית. הסוכנות מטעם

בדנ התרחשה מעניינת פגישה אגב,
ללונדון, בדרכו חגי הגיע לשם מרק,

פינכקר חגי
 פוגש הוא מי את וגרמניה. שווייץ אחרי

 אליהוא את לא אם אחד, בוקר שם,
 הטלוויזיה, של הראשון המנהל — כא

!מכהונתו אותו הדיח שחגי
ב לעטוק הירבו לא שהשניים אלא
לע מה מספיק להם היה העבר. מריבות

 — נתקיימה הפגישה כי בהווה. שות
הפורנו. בתערוכת

הגשש

״הגששים״
בחב ימים שלושה שם לשכון לאבו־כביר

ופושעים. פרוצות רת
 החיוורים, הגששים איך יודעת לא אני

 כשאני מכעס לאדומה הופכת אני אבל
כאלו. סיפורים .שומעת

האחוזים
של
רוטשילד

 הו^ בן*אב, דגי את תשאלו אס
 בכך] בהתחשב אמרגן. שהוא לכם יגיד

 זהו: רוטשילד, היה לדבריו, הקודם, ששמו
 טוען זני אבל — למדי צנוע עיסוק
. מהרוטשילדים לא בכלל שהוא בג ההם

 שמו; את גס שינה הוא הוא, מספר זה, לל
 בשם יטעה לא שמס־הכנסה כדי לבן־אב,
בכפו. עוול לא על עליו ויתלבש

 מדויילן שזה ייתכן איפוא. אמרגן הוא אז
 מת אבל יודעת, איני בלשנית, מבחינת

 אמנים^ בין תיווך זה בדיוק, עושה שאבי
 בבתי־מלון, ס ואורח ידיזיס לשכן דאגה

 את דני מקבל כזו פעולה ומכל וכדומה.
 לחיות, לו מספיק וזה המתאימים, האחוזים

סתם. לא מוסטאנג, עס ואפילו
 מוסז האחוזים מביאים תמיד שלא אלא
 כמו צרות. גם מביאים הם לפעמים טאנג.
 וצמז דני כשבין האחרון, הרביעי ביום

 ונטשד הרבי האמריקאיים זמרי־העם
 במהירור שהתקדמו חילופי־דברים, פרצו

למכות.
 טע שדני המפורסמים, האחוזים הרקע:
 מגי שלא — והאמריקאיים לו, שמגיעים

עיס.
אחוזים. ויש אחוזים יש שנאסר: זהו
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