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מאת

אביגיל
ינאי

מאוזן:
 נגד שנלחם יוון ממצביאי )1
 חיים )5 המכבי: יהודה צבא

 מגורים; )11 מוקש: )10 בשותפות:
 )14 חשמלית; הספק יחידת )13

 רגלים; וקל צעיר גמל )15 כעוס;
 )18 (כ״ח>; דרכים מפגש )16

 )21 האש; אבן )20 כלים; מערכת
 רגוע; )24 ידיד; )22 נצן; או פקעת

 קצות את המחבר הקו )26 ישן; )25
 )30 ידען; )28 במעגל; הקשת
 ארסי; נחש )31 דוד; בית מאמות

 )35 מרפא; )34 הזה; הירח )32
 שומר )38 סיסרא; חיל מבחיר
 לא ואף כבד לא )39 הדת; מצוות
 נר מדליקים שבו היום )41 קשה;

 )43 מהרים; אש )42 חנוכה; של שני
 עשיר סלע )45 הנצחון; אות

 )48 החיים; נוזל )47 סידן; בפחמת
 שער ע״י הכדור של חפשית הדיפה
 )51 צבאית; דרגא )50 היריב;

 עץ )54 עוועים; רוח )52 אלוהים;
 תכשיט; )57 הארז; ממיני אחד —
 )64 הגוף; עצמות )62 ענף; )61

 )65 טל; וילהלם של התפוח מפלח
 טוב; לא )68 מרחף; )66 סלע; נקיק

 אסף; )72 כתר; הקיף, )70 מק; )69
 בדרך )77 תחום; )75 רמיסה; )74

 אליל )81 נכשל; )78 (ר׳׳ת); כלל
 האדמה; את המפרה והכה השמש

 בפרס; מעם המורם )85 צעיר; )83
 )88 המשפחה; תולדות סדר )86

 תרגילים )89 מוסלמי; נכבד תואר
 תחרות; משחקי או הגוף, לפיתוח

 )95 טרף; עוף )93 אוון; איש )91
 אלוהים )96 ממתכת; יצוקה תבנית

 מילת )98 ר׳׳ת); ישמרנו(ארמית
 אבי )103 זיק; )102 זז; )100 סרוב;
 )105 );3,3(לעוון סימן )104 הבעל;
לארו נתפנה שלא האנגלי הלורד

ממש. של חה

מאונן־:
 הבן גיל זה )2 החיים; רוח )1

 היציבים מהעופות )3 לחופה;
 )6 בהולנד; נכבד איש )4 בארצנו;

 טיסת )7 בא׳ב; שמושית אות
 )12 זהו; הנה )9 נמלט; )8 ראווה;

 )15 בר׳׳ת; הכתובים מספרי שלושה
 תכשיט )17 החביא; )16 מלאך;
 )20 סרדין; )19 המקרא: מימי נשים

 שמץ; המעט, מן מעט — בהשאלה
זמן; )23 );3,3(רכושו כל חסר )21

 )27 עדיפות; )26 שנון; מחזאי )24
 אלפים; עשרת )30 מרד; )29 אביון;

 פרוטוטיפ )34 מרותק; תפוס, )33
 נודע; אופרטות מחבר )36 רזה; של
 נוזלים; מידת )40 מהוסס; דבור )37
 שלם; נותר שלא כתל )44 ניר; )41
 יונה של ״ספינתו' )47 נמצא; )46

 עץ של גזע )50 כר; )49 הנביא;
 בהשאלה )53 ענפיו; כל שקצצו

 המחזיק כלי )54 ודרור; ישועה —
 )56 הנקה; איבר )55 לבהמה; אוכל

 )59 גאווה; מלא )58 מתארע;
 ראשונה )60 פצצות; של אשכול
)62 אנוש; בני שבין היחסים בדרגת

 שבו הצדף )63 מחץ; התקיף,
 שמנים )66 המרגלית; מתפתחת

 צרים, שעליהם עצים )71 );3,3(
 הוציא )73 );3,3( ומחודדים קשים

 )77 מועטה; מידה )76 לפועל;
 של מזרחית הדרומית בפנה חצי־אי

 שרפה של מנוע )79 אירופה;
 מש׳ )85 נחלש; )80 פנימית;
 )90 שנון: )87 פרחים; נטולי צמחים
 )94 ובריח; סוגר מאחורי )92 צמית;

 )96 מימדים; הקטין — בהשאלה
 )99 בעוז; חיבק )97 כרכר; קיפץ,
 )102 דורון; )101 ברירה; מילת

באפיו. רוח עוד )103 בוסתן;

דיאנה

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות

לצמיתות(אפילציה) בחשמל שיער חוצאת ן
יופי ומכון סלון *

 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,
ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,

כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחירים *

229388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזכגוף ת״א,

לחייל טרמפ תן

תמרורים
 בעלה פילים, לנסיך ♦ הוענק

 על־ידי אנגליה, מלכת אליזבת, של
 גנרי, אינדירה הודו, ממשלת ראש

 תודה כאות נמר, של תחריט־נחושת
 קרן נשיא הנסיךי, של מאמציו על

אוכלו לשימור העולמית, חיות־בר
 אוכולוסיה ואכן הודו. של הנמרים סיית

 בעשר 4000ל־ 1500מ־ עלתה זו
 הנסיד הורה מאז האחרונות, השנים
 למיבצע דולר מיליון להקציב לקרן,
נמר.

 דוקטור תואר בקאהיר, ♦ הוענק
 עין־שמס, אוניברסיטת מטעם לספרות,
 מצרי חוקר אל־גוואד, עבד לסעיד
 ״שלונסקי עבודתו על צעיר,

 עבד העברית". השירה על והשפעתו
 ללימוד שנתיים שהקדיש אל־גוואד,

 לא ותולדותיו, שלונסקי אברהם שירת
 של מחייו פרט אף על בעבודתו, פסח,

 עד באוקראינה, מלידתו שלונסקי,
 התל־ בבתי-הקפה שבילה השעות

אביביים.
 יהודי בטקס בניו־יורק ♦ נישאו

 הקאתולית הקולנוע שחקנית דתי,
 (אנשים ,44 מור, טיילור מרי

 ד״ר היהודי ורופא־הלב פשוטים)
 נישואיה לקראת .29 לוין, רוברט

 אומנם היא השחקנית של השלישיים
 אבל היהודית, בהלכה שיעורים קיבלה

להתגייר. שלא העדיפה
 של 25ה־ יום־הולדתה ♦ נחוג
 שכונת יוצאת הזמרת חזה, עטרה

 זכתה אשר התל־אביבית, התיקווה
 (עם 1983 באירוויזיון השני במקום

 דעות להביע מרבה עפרה חי!). ישראל
 השבועי בטורה ולהטיף לאומניות

 נגד (בכתבה במעריב נוסף אקורד
 מכונית במושב ״אשה למשל: טרמפים,

מעור אינטימיות בהכרח יוצרת זרה...
יחד.״) גם והנחש עץ־הדעת והיא רת.

 של 52ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 של שליחו ראמססלד, דונאלד

 עד שהיה מי למרחב, רגן רונלד
 סירל חברת״הענק נשיא לאחרונה

 מחזור בעלת תרופות יצרנית ושות;
 לשנה(ורווח דולר ממיליארד יותר של
שהיה ראמספלד, מיליון). 140 של

חזה זמרת
ועץ־הדעת הנחש

 של ההיאבקות נבחרת קפטן בצעירותו
 הפך פרינסטון, היוקרה אוניברסיטת

 תפקידים לבעל מציר״קונגרס בבגרותו
 ניכסון ריצ׳ארד בממשלת בכירים
 לברית שגריר המחירים, על (מפקח

 של ולשר־ההגנה הצפון־אטלנטית)
.44 בגיל פורר ג״ראלד
ג ו ח  53ה־ יום־הולדתו בפאריס, ♦ נ

 הגבוה (בבית־הספר סרוססור של
 פסל צייר, קרוון, דני בוזאר) לאמנות
 סרט- במתיחת תפאורות, ומתכנן

 אייפל מיגדל לעבר לייזר) קישוט(קו
 ז׳אק היהודי, שר־התרבות בנוכחות

 ,1977 ישראל פרס חתן קרוון, לאנג.
בנות, לשלוש אב תל־אביב, יליד הוא

 ואשר קיבוץ(הראל) חבר בעבר שהיה
 לאוניית־ תבליט־קיר עבודותיו בין

 ישראלית נוסעים אוניית שלום, הפאר
 לחללי האנדרטה בינתיים; שנמכרה

 והפסל הפלמ״ח של הנגב חטיבת
בירושלים. הילטון למלון בכניסה
ג ו ח  של 73ה־ הולדתו יום ♦ נ

 שכטרמן, (.אברשדד) אברהם
 ציבורי ועסקן מהנדס חירות, מרכז יו״ר
 שמונה בגיל רב־גונית. היסטוריה בעל
 בית־הכנסת במקהלת הסוליסט היה

 האוקראיני הנמל הולדתו, בעיר הגדול
 תלמיד היה 12 בגיל אודיסה;

 הראשון העברי התיכון בבית־הספר
 אשר הרומנית) בקישינב (מגן־דויד

 חבריו (בין ייסדה אגודת-ישראל
 ־ אלתרמן); נתן המשורר־לעתיד לכיתה:

 ליד דונם מיליון לרכוש עמד 26 בגיל
 היום; של ירדן בצפון אשר אירביד,

 ומפקד באצ״ל מפקד היה 28 בגיל
 הביא שלו(אליו הראשון הטיס קורס
 תרומת ודו־מושבי, חד־מנועי מטוס
 הספיק גם שכטרמן מצרי). יהודי

 החיילים במחנות סוואהילית ללמוד
 שבנה הבריטי, הצבא של האפריקאיים
 האשלג מיפעל את לנהל ברצועת־עזה;

 סגן להיות ים־המלח); הראשון(בצפון
 וחבר־כנסת תל-אביב עיריית ראש

טרם הליכוד, מטעם קאדנציות בשתי

שכטרמן יו״ר
בירדן דונם מיליון

 לחתנו כראוי עתה, לשילטון. עלותו
 מישרות־ בהרבה זכה הוא לורד•, של

 יפו לפיתוח החברה יו׳ר ביניהן: כבוד.
תאו למניעת המועצה יו״ר העתיקה;

 חברת של המנהלים מועצת יו״ר נות;
הימים). ים־המלח(תעלת ים־התיכון

ף ר ש ת נ ו ו מ מעי כתוצאה ♦ ל
 (או 42 בגיל ביפו, במיטתו, סיגריה שון
 שנולד מועד עבריין בלק, אלי )44

 הכייסים זקן של בנו בולקין, כאלי
 עוסק החל בלק־בולקין בולקין. מיכאל

 בסרסרות בפריצות, צעיר בגיל עוד
 זוכה עת במיוחד נודע הוא ובסמים.
 (עקב העליון בית־המישפט על־ידי

שהו עולם ממאסר כושל) מיסדר־זיהוי
 .16ה־ בת ירידתו רציחת בעוון עליו טל

 בילה הבאות השנים 17מ־ ניכר חלק
 הרגילים, בעיסוקיו עסק שם בגרמניה,

 מצליחה. מיסעדה פתח גם אך
ט________

 שכטרמן, של הראשונה אשתו *
ת 1948בי נהרגה שרה,  בהתרסקו
 בדרכה ,36 בגיל יוון, מעל מטוס

ק שבה מפראג, ס  ברכש בעלה ע
 השנייה אשתו ב. לתל-אבי ,ביטחוני

א יהודית, שכטרמן, של  של בתו הי
 סארכס מבעלי זיו, ישראל הלורד

ת שנתן והאיש ספנסר אגד  הכסף א
 זיו. (מכון ברחובות וייצמן למכון

בשעתו).

2414 הזה העולם60


