
¥ ב ש תמרורים2ז8זהזה הוזולס ת

:מאוזן
)10 השבטים; מן )5 נפוץ; ספורט )1
 )14 אדון! )13 לגעת!; עליך )11 דל;

 הגבוה )18 בוץ; )16 ידיד; )15 פרוסה;
 ראש־ )21 הלום!; בוא )20 בקלפים;

 קריאת־יגון; )22 (ש״מ); קנדה ממשלת
 מסולם )23 למשה; התורה ניתנה שם )24

 ;לאלתר )28 ;פרוטקשן )2 ;הצלילים
 מכרסם )32 ;אוכל ולא בער )31 ;בקע )30

 (הפוך); הוא זה )35 מעדנות; )34 קטן;
 :חוטם )41 ;קל משקה )39 ;עם־הארץ )38
 יפאני; מטבע )43 נבחרת; נציגות )42
 )47 (ר״ת); הראשונות המכות שלוש )45

 )50 לוחשות! גחלים )48 הראש; מחלקי
 מטבע )52 ענקי; מיקווה־מים )51 לבנה;

 רוכב; )57 מוגבהת; מישורת )54 צרפתי;
 נהיר! )65 גוי! )64 אופי; )62 נצח; )61
 עיר־נמל )69 ;אדם )67;הכנסת מסיעות )66

;למטה מלמעלה בואו )70 ;בארץ עתיקה ! 
מו )76 מונארד; )74 רומנטי; מלחין )72

 )78 (ר״ת); מוסף ערך מס )77 חשי!
 בלי טוב )82 ייבוא! על מם )80 זימרה;

 עיר )86 לזיהוי; מילת־שאלה )85 התחלה;
 סוף; בלי סוף )88 למוסלמים! קדושה

 )93 האלוהות! מכינויי )91 צוקים! )89
בש )96 !הדלת ציר )95 ;העברי בא״ב אות

 )102 מילת-בקשה; )100 יחד; )89 בילה!
 )105 :טרוריסטים )104 !אנקול )103 ;קוץ
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העברי. בא״ב אות )103 וזיר!

ק נ ע ו עיטור- בארצות־הברית • ה
 (״יוני״) יונתן לסגן־אלוף ידיד־החרות

 הפרס את אנטבה. מבצע גיבור נתניהו,
 ודניאל ג׳קסון הנרי הסנאטורים, העניקו
 דמו- רוב למען הקואליציה בשם מוינהן,
 מ־ המורכב גוף בארצות־הברית, קראטי
 התומכים הדמוקראטית במיפלגה אישים

העי את ברית־המועצות. נגד נוקשה בקו
 אחיו, המנוח, יוני של בשמו קיבל, טור

נתניהו. עידו
ה ק נ ע ו  התיירות אגף על-ידי * ה

שעליה מדלייודזהב, במישרד־התעשיה
 שבא הראשון ״היפני המילים: חרוטות

 באבא היפאני הדת לכהן הקודש״, לארץ
 לביקורו לארץ הגיע אשר )87( קאיצ׳י

 נערך בישראל הראשון ביקורו בה. השני
כעי לארץ שנשלח קאיצי/ שנה. 51 לפני

לבי יצא וממנו בירות בנמל נחת תונאי,
 בעיתונות כתב שעליהם בישראל, קורים

מדור. יותר לפני היפאנית
ה ר ט פ ת  כיושב-ראש מתפקידה • ה

גאולה ח״כ הכנסת של הקליטה ועדת
ה מתנועת שעבר בשבוע שפרשה בהן,

כהן פורשת
מהקליטה גם

 זה יהיה שלא הודיעה כהו ח״כ חרות.
 שהוא מאחר בתפקיד להחזיק מצידה הוגן
היו בעת מיפלגתי, מפתח פי על לה ניתן
יותר. חברה היא אין שבה במיפלגה תה

ר ח ב  תנועת־החרות, מרכז כחבר • נ
 רשות־השי־ של המנהל הוועד יושב־ראש

 הפרופסור, ירון• ראובן הפרופסור דור,
 תנועת־החרות וחבר לשעבר אצ״ל איש
 לתפקידו מונה כאשר הודיע, הקמתה, מאז

 פעילות כל יעזוב כי ברשות־השידור,
__ _ פוליטית.

 על-ידי כבוד דוקטור תואר • ק נ ויע ה
 לשר־החינוך בניריורק יוניברסיטי ישיבה

 התואר זו. בעיר המבקר המר זבחלזן
הנוש וקידום ״מנהיגותו על להמר הוענק

כולו.״ ובעולם בארץ היהודיים אים
ע ט י  שמה על הגיא בשער יער • נ

 יושבת- שהיתה מי דיונם, אמא של
 פרס את שהעניקה נובל, פרס ועדת ראש
 אל־סא- ואנוור בגין למנחם לשלום נובל
 שניטע ביער, הראשון העץ את דאת.

 פי על לישראל הקיימת הקרן על־ידי
 עצמה, ליונם נטעה ראש־הממשלה, בקשת

בארץ. עתה המבקרת
ה כ נ ח הפרו של לזיכרו אנדרטה • נ

 ש- ברן בעיר אינשטיין אלברט פסור
 תקופה לזכר הוקמה האנדרטה בשווייץ.

 בברן אינשטיין עבד שבה שנים, 7 בת
וההמצ הפטנטים במחלקת זוטר כפקיד

 חנוכת בטכס שווייץ. ממשלת של אות
 שמו על הקרוי ברחוב המוצבת האנדרטה,

 ממשלת משרי רבים נכחו אינשטיין של
שווייץ.

ה נ ו  מישרד־הבריאות, כממנכ״ל • מ
 מרדכי הפרופסור בלבד, חודשיים למשך
 בתל־השו- יבא ש בית־החולים מנהל שני,

 חודשים שלושה לפני עד שכיהן ומי מר
 אחרי בא שני של מינויו המישרד. כמנכ״ל

 בידיו עלה שלא התברר שלשר-הבריאות
הת אחרי שני, לפרופסור מחליף למצוא

בתפ חודשיים לכהן הסכים שני פטרותו.
 מישרד־ של הקשה מצבו ״לאור קידו

הבריאות״.
ה נ ו  של הפרטית חוותו כמנהל • מ

 עורך- שרון, (״אריק״) אריאל השר של
החברה יושב־ראש בר־לב, משה הדין

 מינו׳! לאומי. בנק של לנאמנויות
 שר־המשפטים, על־ידי שנעשה בר-לב,
 שוועדה עד זמני מינוי הוא תמיר, שמואל

 לפתור כדי הממשלה שהקימה מיוחדת,
 תגיש השר, של הפרטית חוותו בעיית את
 ניתנה בר־לב לעורד־הדין המלצותיה. את

 כלכלית פעולה כל על וטו להטיל סמכות
בחווה. הקשורה ומישפטית
ה נ ו  יפה ישראל ארץ כיושב־ראש ♦ מ
התע התאחדות נשיא שהיה מי בתעשיה,

 יפה ישראל ארץ מושביץ. מרק שיינים
 לשפר כדי שהוקם גוף, הוא בתעשיה

 התעשיה, מיפעלי של החיצוני המראה את
לעבוד״. יותר נעים יהיה ״שלעובדים כדי

• ה נ ו מ  תת- עור, בגד מיפעל כמנכ״ל :
בשי עדיין המשרת הראל, ברוך אלוף
 שב- אחרי מונה הראל בצה״ל. פעיל רות

 כמיס־ כה עד שנחשבו עור, בגד מיפעלי
 התגלו ישראל, של המשגשגים היצוא עלי

 ומקימו, עור בגד מנהל כבדים. הפסדים
 כמנכ״ל לכהן ימשיך לא פולום, שמחה

החברה. נשיא של תואר ויקבל המיפעל
ז פ ש ו ב־ בילינסון בבית־החולים ♦ א ̂מרדיילדי **.*.... יזיז-לי* ליי• רורידז

 הדסה בביודהחולים חודשים שלושה במשך
 ומצבו הכרה, ללא הזמן מרבית בירושלים,

הוע בילינסון לבית־החולים כאנוש. מוגדר
 מיב־ שבו מיוחד באמבולנס ישעיהו בר

 מישפחתו שבני אחרי נימרץ, לטיפול שור
 לבית־חולים ולהעבירו עליהם להקל ביקשו
מתגוררים. הם שם הארץ, למרכז הקרוב

ר ט פ ן הוותיק הקולנוע שחקו • נ ו  ג׳
 התעניין שבה נואשת, מילחמה אחרי ויין

 ויין הסרטן. במחלת ויין, מעריצי ציבור
 שנה, 15 במשך בסרטן נילחם 72ה־ בן

 הסרטן את הביס כי השנה בתחילת והודיע
 שיחקתי כאשר יריבי את שהבסתי ״כשם

 נשוי שהיה השחקן קאובוי״. של תפקיד
שכו ילדים, לשבעה אב הוא פעמים שלוש

נשיא נפטר. כאשר מיטתו לייד היו לם

ויין נפטר
ניצח הסרטן

הו הוציא קארטר, ג׳ימי ארצות־הברית,
 של פטירתו אחרי מיוחדת אבל דעת

השחקן.
ר ט פ  אנא־ הנודע הרוסי הסופר • נ

 בעיקבות שהתפרסם מי קוזניצוב, טולי
 הטבח את תאר אשר באבי־יאר, סיפרו

 קייב. לייד יהודים ברבבות הנאצים שטבחו
 כאורה בלונדון, קוזניצוב ביקר כאשר
 מיקלט ביקש הוא הבריטי, הסופרים איגוד

 תשעה לפני בבריטניה. ונשאר פוליטי
 אך לב, בהתקף קוזניצוב לקה חודשים
 באופן התמוטט הוא השבוע ממנו. החלים

בח פתח הסקוטלנד־יארד ומת. פיתאומי
נרצח. שמא או טיבעי היה מותו אם קירה

ה ר ט פ  פסלת אביבית, רבקה . נ
 מילחמת־העולם אחרי בארץ שהתפרסמה

 מיניאטורים. פסלים של כיוצרת השנייה,
סנטי 20 של בגובה בובות שיצרה אביבית
 נמנתה ומאריגים, גבם אבן, מחרס, מטרים

 :ופסליה בצלאל תלמידות ראשונות על
 בפירסום זכו ומפאיניק, אסתר אחשוורוש,

רב.
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