
1969 קשקשת
 דסזנוא ונסה דינויונד את הפעל

 אשר סתאיסח, כותרת שלמטה לציור
 זזצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביג דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

1967 קשקשת

!מילחמד, לא — אהבה עשו !• ,2582158 ם.א. מיקש, דניאדה
צה״ל ,1180 ד.צ.

 לארוחת-שחי־ עוף־נן, עוף־חם, •
מוכן. תות

ממלכתי, בית־ספר לביא, אתי
כרכור

 במיפלגת־הע־ נץ ומי יונה מי !•
פוטשניקוב, דויד? בודה

פתח־תיקווה ,23 סמילנסקי רח׳
 בר־ שני של חזיתית התנגשות !•

אחרו ובידיעות במעריב ווזי־עיתונות
,2594056 מ.א, גולדברג, עדהנות.

צה״ל ,1180 ד.צ.
בוואזה. אוחזות שתיים !• סביון ,20 הר־דפנה פלד, ישראל

 אין בדרייב השבוע
 8.00 בשעה
כחזית״ ״השלומיאלים הצבאית הקומדיה
 10.15 בשעה

בר״ ״עשבי ופעולה מתח אהבה,
ס ס ס ■ס.©.׳*'.?ז 0 *> ס ס

ת ו נ ו ט י ס ב
הריון שמלות •
הריון מכנסי •
הריון טוניקות־ •
הריון חליפות •

ד ד 1 מ כהן
 .4 בנימין נחלת רח׳ תל־אביב,

 החצר דדך , 3 קומה
 בערב 7 עד פתוח
!2—4 בשעות (סגור

א .50344 טל. סיכן: ע״י להזיינוד, ד ו

1969הוה 0״י1הו

:מאוזן
 מוזיאון .10 :מטוהר .5 :העין מחלקי .1

 .13 (ר״ת); כוהן־צדק .11 בפרים; נודע
 הסתכלות; .14 בתל־אביב; ידוע בית־קפה

 מילת- .17 הווה! .16 קמור; מיבנה .15
 .19 בא״ב; השישית האות •18 בקשה;
 ;(הפוך) בשבילנו .20 ;הולנדית קידומת

 ;אווירי מיצעד .24 :פרי־הדר בוסתן .22
 ראש־מטה .27 התיזמורת; מנגני .25

 ישראלי רמטכ״ל .30 פצע; .29 (ר״ת);
ל; .32 (ש״מ); ב שר־המישטרה .24 פרגו
ש״מ) ממשלת שראל(  שחקן .38 ;זה .36 ;י

 של צרתה .41 (ש״מ); ישראלי־בינלאומי
 כל של השלישי המימד .43 אמנו; שרה
 ;צאצאה .46 ;בעמק ותיק ישוב .44 ;גוף
 מתוקים; במים שחי דג •49 כינוי; •47
תן! של אחיו .52  אוויר! תנועת .55 ד
 ;קטנה מערה .58 ;ההר״ את ״...הדין .56
 היממה; מחלקי .60 לרבות; סיומת .59
ר! .63 מוסיקלי; צליל .62  אמור! .64 גי
 )69 מחול: מין .67 בערבית; אבא, .66

 ירידה •73 ;באסיה קדום עם בן •71 ;יהיה
אמרי איש־חוק .75 ;הים מי של עונתית

 ;(ר״ת) ליצלן רחמנא .80 !עזוב .78 ; קאי
 :נחמד .83 ;קריאת־יגון .82 !ענף .81
 בעל עכבר דמוי יונק .87 הווייה; .85

ך; חדק נבי .90 אירופית: בירה .88 ארו
 .92 ;קריאת־יגון .91 ;(ר״ת) כתובים אים

אומנית־כביסה. .93 ;השתאות

:מאוגד
 .2 ;ומשעשע פשוט מישחק־מילים 1

ץ; •3 ציפור־׳שיר: ש: ללא סיר .4 צי  רא
 .8 ;(ש״מ) אמריקאי סופר .7 ;נוכרי •6

 תקיף צרפתי מדינאי .9 מידברי; תן מין
לרחי אגן .11 הראשונה; מלחה״ע בימי
 חבל־ארץ .21 ומכווץ; מיובש .12 צה;

 .24 ;זועף .23 ;בבקר זכר .22 ;בארץ
 .28 בערבית: מקל, .26 בארץ; ישוב

 .33 ;רקה .31 ;תבואה לקצירת מכשיר
 : גדולה עיר .35 ;קלס .34 ;חמישה־עשר

 עיניהם לטשו .40 שמא; •39 גבורה; .37
 מדינה •45 ;מופלגת זיקה .42 ;(הפוך)

 ; למשה כינוי .48 ;מתת .47 ;באפריקה
 מרוקעת מתכת .50 הקטר; אחרי נגרר .49

ע; מעשה על גמול )51 דק;  כנף־ .52 ר
ץ; .53 העוף; רבי  בעל כבד מעדר .54 י

 ;רצדצי־גלים .60 ;קדם .57 ;ראשים שני
 .65 ;נתיב .63 ;עמוקים רעיונות .61

 .70 לוויתורים; נטייה .68 בארץ; קיבוץ
 דק תופץ .72 ;שן־המפתח •71 הווה:

 ממשלת ראש .76 ;מעשי־נס •74 ;אפוי
 .79 ;העליונות גפיך .77 :(ש״מ) ישראל

 אהב .87 לכאן; .84 השושנים״; ״אי
מילת- .91 ;קריאת־תימהון .89 ;למדי

ן ! ברירה. י ;

34 <־־

תמרורים
ג ו ח  את שנה 55 לפני שייסד מי דווידוב, דויד של 85ה- הולדתו יום * נ
ב הראשון המיקצועי העברי התיאטרון

 בתיאטרון שיחק העברי, התיאטרון ארץ,
מרא סרטים של ובשורה הארץ־ישראלי

 שהתרחק עד הארץ־ישראלי, הקולנוע שית
ל והתמסר מהתיאטרון השלושים בשנות

 יליד דווידוב, ציור.
 רכש שבפולין, לודז
בלייפ השכלתו את
שי שבגרמניה, ציג
ובב בגרמניה חק

 עם סייר ריטניה,
ב האירי התיאטרון

 עימו והגיע רוסיה
ולסיביר. לסין עד

 הוא הבא בשבוע
תערו לפתוח עומד

ציו של נוספת כה
שלום־ בבית ריו

בתל־אביב. עליכם

ה נ ו מ  ל־ היועץ־המישפטי לתפקיד • ׳
 ברק, אהרון פרופסור ממשלת־ישראל,

באוניברסי למישפטים הפקולטה דיקן ,39
ה בתואר שזכה בירושלים, העברית טה

לפרו והפר 24 בן בהיותו שלו דוקטוראט
לפ הוזמן ברק .32 בגיל למישפטים פסור

 את להכין האו״ם על־ידי שנים שלוש ני
חילו לשטרי הבינלאומית האמנה טיוטת

 בעורר־ שלו ההתמחות עבודת את פין.
ש מי אצל במישרד־המישפטים עשה דין
האוזנר. גדעון היועץ־המישפטי, אז היד,

ה נ ו  נתי־ חברת אדריכל לתפקיד . מ
 גודוביץ׳, ישראל האדריכל בי־איילון,

 האחרונות השנים בעשר שהיה מי ,38
 במישרד־השי- הכפרי התיכנון על הממונה

כץ.

ה נ ו  ללא כללי יועץ לתפקיד • מ
 להט, שלמה תל-אביב עיריית לראש שכר

 מנהל שהיה מי ,38 ברון/ נתן העיתונאי
 בעליו שהוא צ׳יצ׳, של הבחירות מסע

 לעיתונאות הפרטי בית-הספר של ומנהלו
בתל-אביב.

ג ו ח  בניו- איטלקית במיסעדה * נ
 מנוסי דידי והפזמונאי )48(קינן עמום והמחזאי הסופר של הולדתם יום יורק,

הו־ ימי את במשותף לחוג הנוהגים )47(

ומנוסי קינן
משותף הולדת יום

 לא כאשר ,1967 מאי חודש מאז לדתם
 שלהם המשותפת ההולדת יום ממסיבת חזרו

 ביחידות שיכורים ממנה והתייצבו הביתה,
שלהם. המילואים

. ר ח ב תנו של כבוד נציג לתפקיד נ
ה המחוזי השופט בישראל, בני־ברית עת

 ירושלים, יליד ,47 קסאן, שלום חיפאי
 אבי מלאדי, זלמן שניאור לר׳ שישי דור

 לפני ובישיבה בחדר שלמד חב״ד, תנועת
 במדעי- שיקאגו באוניברסיטת שהשתלם

 נשיא שהיד, קסאן, ומישפטים. חינוך הרוח,
 1952—1956 השנים בין ברית בני מיסדר
 וב־ 1937ב־ בחיפה שלום לשופט התמנה

בתל־אביב. מחוזי כשופט מונה 1946

. ר ט פ  עורך- ,75 בגיל לב מהתקף נ
 התנועה מפעילי כן־אמיתי, יעקב דין

 למד ,1913ב־ לארץ שעלה הרביזיוניסטית,
 שוב ועלה לרוסיה חזר הרצליה, בגימנסיה

המנ בתקופת כעורד־דץ הוסמד ,1921ב־
ת״א. של עורכי-הדץ מוותיקי והיה דט

101)0 הדר־. הווול־רז


