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 בבכר: שהונצח נשק כלי )5 יחדיו;
 שמותיו )11 רעיונית; קבוצה )10

 הלאומי משוררנו של הפרטיים
 היד תמים צדיק ־13 (־־״ת):

 אל )15 נוזלים; עמוד ! 14 בדורותיו;
 י 20 מכה; גס >18 אוסף; 16 כנעני;
 24 אילן; )22 ארמון; )21 דפנה;

 עוח )26 רומני; מטבע )25 נכחדו;
 !30 למקום; ממקום זז )28 מדברי:

 די• בית ■31 ישראלי(ש״מ); סופי
 של כינויו ׳32 (ר״ת); לצדק גבוה
 34 בציפת; הממשלה מראשי ארי
 הסמכות )35 המינים; משבעת אהד

 39 שלמונים; )38 החלטה; לבטל
 אשור )41 להברגה; מתכת טבעת

 )43 ברא; )42 בצבא; לחופשה
 מעל בולט סלע )45 נחלש;

 בסיס, )48 לילה; פרפר )47 הקרקע;
מ מש )67 תוית; )66 המחט; מן

 בכרו־־ ההגנה במרכז )69 מקומו;
 )72 הנשרים: ממשפחת עוף )70 גל;

 ברק, )74 נשים; אורח חיים, אורח
 איש משורר, )77 שוק; )75 זוהר;

 משד אכל )78 (ש״מ); ירושלים
 בנסיעה; )83 תרבות; חסר )81 אמו;

 )88 דמות; )86 שאלה; מילת )85
 התמרים עיר )89 תמר; של אישה

 )93 שלל; )91 המלח; מים צפונית
 ״רומא מחבר גרמני היהודי הסופר

 החיים; שנות סך )95 וירושלים";
 )100 דעת; קל )98 זה; באופן )96

 הראשון בעליו )102 כוון; התווית
ה בית )103 המכפלה; מערת של

 בית־ בעמק קבוץ )104 בליעה;
 בפרס שזכה החיל בני )105 שאן;

ישראל.

מאונך:
 )2 לעיבל; גריזים בין שוכנת )1
 משוררי )4 קווה; צפה, )3 זמן;

 מאיקובסקי את (תרגם ישראלי
 אצולה לשם קידומת )6 לעברית);

 מעון; )8 הועיד; הקצה, )7 הולנדי;
 שכון )15 קובץ; אוסף, )12 הוד: )9

 )16 המדינה; ראשית של לעולים
 שמואל של מורו בשילה, כהן

תבואה; שבלי חביטת )17 הנביא;
 )21 מרחף: )20 מבוצר; מקום )19

 בא )24 רחב; אינו )23 מחלוקת;
יהודי סופר )27 קמצוץ; )26 בימים;

 )52 אביון; )51 תכשיט; )50 יסוד;
 ממשהו; מעט )54 אניות; שיירת

 תשלום )61 התחייבות; מסמך )57
 מילולית קטל )62 שרות; עבור

 חלק )65 קבול; כלי )64 (קישונית);
 נוסף — שלישי מימד )29 (ש״מ);

 הפרטי שמו )30 ורוחב; אורך על
 קדש )33 מאוזן; 30ב־ הסופר של

 עיר )36 ריחני; שיח )34 הקדשים;
 בריאות; מעיינות בה שיש בצרפת

 )41 מעד; )40 הקוצים; ממיני )37
 תן )44 ח׳); א׳ דילג(חבקוק קפץ,

 נצח; )47 והותר; די )46 נשיקה!;
 אחד )50 חובה; משרות נמלט )49

 ל׳׳ב); ל״ח, הכוכבים(איוב ממזלות
 יחידת )54 ביותר; לבן אדם )53

עמוק; גברי קול )55 הזרם; עצמת

 תנוקות; )58 נח; של השני בנו )56
 בירת )60 תחבורה; כלי )59

 אינו )63 לבית; כסוי )62 איטליה;
 מוזר )66 אחד; במקום עומד

 מגדלים בנה )68 בהליכותיו;
 שר )73 מכאוב; )71 בירושלים;

 )77 משפע; נקי )76 פלישתי;
 )80 פנסיה; )79 משפחה; קרובת
 )85 שאף; )84 עמית; )82 כינוי;
 לבב ישמח )90 הוא; )87 סלח;

 )96 מאוס; )94 חנית; )92 אנוש;
 על נישא )99 מס: מין )97 קיר;

 )102 שריון; מוקף זוחל )101 המים;
 )103 הבהמה; לקשירת טבעת

 (היתה אנגלית, קולנוע שחקנית
 אוליבייה) לורנס סיר של רעייתו
(ש״מ).

דיאנה
229388 ;226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

 לספרזת הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשי□

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

יופי ומכון סלון *
 טיפול פסים. צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחירים *

לחייל טרמפ חן

ניו־יורק בלב מרגמה—
)25 מעמוד (המשד

 הליגה לעבר מייד פנה החשד
 ברית־המועצות נציג יהודית להגנה
 ארצות־ את תקף מאליק, יעקב באו״ם.
 על להשתלט יכולה שאיננה עי הברית

 פנה אחר־כד היהודים.״ ״החוליגאנים
 ותקף באדם, ישראל נציג תקוע, ליוסח

 והזכיר תקוע קם מזעם רועד אותו. גס
 ברית־המועצות שעשתה ההסכם את
הנאצים. עם

 אס כי הליגה חברי איימו זמן באותו
 מנאשמי זלמנסוז. סילווה תשוחרר לא

 בלנינגרד המטוס חוטפי מישפט
 סובייטים דיפלומטים שני ייהרגו

 לתקרית גרם העניין בניו־יורק.
 שבד באדם, חריפה בינלאומית

 ג׳מיל סעודיה, נציג גם הפעם השתתף
 ראש־עיריית את תקף הוא בארודי.

 הוא כ־ וטען לינדסי. ג׳ון ניו־יורק,
 כיי לבתי־כנסת והולך רב כמו מתנהג
היהודי. בקול לזכות

 אחר־ חיפושים ערכה המישטרה
 נתקלי אך הדיפלומט. לדירת ־-ורה

 היי הליגה חכיי כל עיקרי: בקישי
 כיפות שחבשו העשרה. בגיל נערים
 חששו גם העדים לזה. זה דומים ונראו

 לחדר. לירות כדי דיו שמטיי■״ מי כי
 עדים להרוג יהסס לא ילדים מלא

נגדו. להעיי העומדים

 ולהניח מכוניתו את למלכד התכוונו
 המלא החניון, בתוך להתפוצץ לה

סובייטים. של מכוניות
 הנועזת היתה השלישית התוכנית

 להשתמש התכוונו הליגה חברי ביותר.
 השיגו כי טענו הם ישראלי. בנשק

 המורכבת וקלת־משקל, ניידת מרגמה
 התכוונו אותר ישראלים. מטוסים על

 בגלי־ הסובייטית הווילה ליד לשים
בטילים. ולהפגיזה קוב,

 סיגל גילה שאותן אלה, תוכניות
 הפעם איש. עוד הצחיקו לא למישטרה,
 ולא במילחמת־גרילה, כבר דדה״מדובר

 נכנס האף־בי־איי בודדת. בתקיפד
 עם יחד לעבוד והתחיל לפעולה.
ניו־יורק. מישטרת

 לנשיא גם אישית נמסר המידע
ארצות־הברית.

 אנשי־המישטרה שהספיקו לפני
 בינואר נוספים. פיצוצים אירעו לפעול,

 האמרגן של מישרדו פוצ׳ז 1972
 .83 בן אז שדיר יורוק. רסו ר-יהייי
 האמרגן המשיך הליגה. אזהרות למרות
 ורקדנים נגנים לאמריקה להביא

 היט: לבושים צעירים שני דיסיים.
 לקנות וביקשו למישרדי נכנסי

 יצאו כד אחר דקות חמש כרטיסים.
 יאתה והפהידל במהירות, השניים

ממנורת־השולחו. עולה אלומת־אש

 תקוע בארים נציג
הנאצים עם הסכם

אותו, ושאל כהנא לרב פנה סידמן
 על ליריות האחראית היא הליגה אם

 את וגינה הכחיש, כהנא הרב הילדים.
 לא מישפטיות סיבות ״בגלל המיקרה.

 אבל להכחיש, אלא ברירה לו היתה
 פחות להיות דרך ימצא שהוא קיוויתי

 האחריות היתה בידיו סוף־סוף, צבוע.
 הוא הללו. הטיפשים הנערים כל על
 השלושים, שנות באמצע מבוגר, היה

 שגילינו וכמו אותו... העריצו והנערים
 במישרד הורכבו הפצצות מאוחר, יותר

 באותה בברוקלין, הליגה של הראשי
סידמן. כתב כהנא,״ עבד שבה הקומה
 כי בחשד נעצר ,17 בן שליין, גרי

 ירו שבו רובה־הצלפים את קנה הוא
 האחרון ברגע נעצר הוא לחדר־הילדים.

 להמריא שעמד מטוס על עלה כאשר
 על־סמך הורשע הוא לתל״אביב.

הודאתו.

 הרגה הליגה
יהודיה צעידה

 שוב החל הליגה חברי של מיונם ן*
 רציניים. בכיוונים הפעם לפעול, (

 הראשונה תוכניות. שלוש תיכננו הם
 ברדיו המונחה זעיר, מטוס לבנות היתה

 בחומר־ המטוס את לצייד ממכונית,
 אל המכונית מתוך אותו ולכוון נפץ
 באו״ם. הסובייטית המשלחת בניין תוך

בשלבי־ניסוי. היתה כבר התוכנית
 לחכות היתה השניה התוכנית

 המישלחת מחברי אחד של למכוניתו
 יום בכל יוצא שהיה הסובייטית,

 כדי המישלחת, מחניון לשעתיים
הליגה חברי אהובתו. את לבקר

 בחורים שני נכנסו ממש הרגע באותו
 ארטיסטס קולומביה למישרד
 אמנים לייבא נהג הוא שגם הקרוב,
 אש החלה השניים, יצאו כאשר רוסיים.

המישרד. את מכלה
 בקומה היה יורוק של מישררו

 המודרניים הזכוכית וחלונות גבוהה,
 דקות בתור לפתיחה. ניתנו לא שלו

 כובתה כאשר עשן. המקום התמלא
 הוצאו והאנשים לבסוף, האש

 צעירה, פקידה כי התברר מהמישרד,
בשריפה. מותה את מצאה קונס, איריס

 המישרד הריסות בתוך ״כשהלכתי
 פעילותה, את סיימה שהליגה ידעתי,
 משהו בגלל לא אבל מה. לזמן לפחות

 בגלל אלא להם, עשתה שהמישטרה
 לפגוע תוכניותיהם כל מעשיהם־הם.

 צעירה של למותה לבסוף גרמו ברוסים
 ליבם, את שבר לא זה ואם אחת. יהודיה

סידמן. כתב לב,״ להם אין אז
 להעיד סירבו והעדים הנאשמים כל

 קצר למאסר נידונו הם בבית־המישפט.
זכ יצאו אך בית־המישפט, ביזיון על

 העיקרית, באשמה מחוסר־הוכחות אים
וההריגה. הפיצוצים של

 כהנא הרב עבר כך אחר קצר זמן
כאן. אירגונו את מקים והחל לישראל,
 בישראל, פעילות שנות 12 אחרי

 כאן, גם מוכרת לדמות כהנא מאיר הפך
 ישראלים עם מגוונים קשרים וקשר

 חוקרי־ כי נודע, השבוע לו. הדומים
 מיסתורי את המפענחים מישטרה,
 כדי לניו״יורק, יצאו היהודית, המחתרת

 מחתרת שבין הקשר על להתחקות
 הכבושים בשטחים שפעלה הקנאים

כהנא. של אירגונו ובין
■ אלון אילנה
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