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 להלן כולם, את לזהות יצליח שלא ולמי חברתי, מישחק להיות יכול זה לספינה. ומסביב
 ארצות- של לאומי לביטחון היועץ קייסי, רוברט .1 למטה): (ראה המפתח לפי הפירוט,
 מיגאל .4 הסי־אי־איי; מנהל קייסי, וויליאם .3 טאיוואן; נשיא קאו, ציינג ציאנג .2 הברית;

 מלך קרלוס, חואן .6 דרום־אפריקה; נשיא בוטה, פיטר .5 מכסיקו; נשיא מאדריד, לה דה
 אשי״ף; ר יו" ערפאת, יאסר .8 האמריקאי; הקונגרס יושב״ראש ארנייל, תומאס .7 ספרד;

 .11 זימבאוואה; ממשלת ראש מוגבה, רוברט .10 איראן; שליט חומייני, אייתוללה .9
 גוניוס .13 אוגנדה; נשיא אובוטה, מילטון .12 היפאני; הלאומי הסמל טארו־סאן,

 פינושה. אוגוסטו .15 תורכיה; נשיא אבראן, קאנאן .14 לאנקה; סרי נשיא ג׳איווארדנה,
 .18 סוריה; נשיא אל־אסד, חאפט׳ .17 תאילנד; מלך אדוליאדג׳, בומיבול .16 צילה; נשיא

 מנהיג וואלנסה, לד •20 ציאד; נשיא האברה, היסאנה .19 עיראק; נשיא חוסיין, סדאם
נשיא צ׳אושסקו, ניקולא .22 פקיסתאן; נשיא אל״חאק, זיה מוחמד .21 סולידאריות;

 מיזרח־גרמניה; מנהיג הוניקר, אריק .24 פולין; ממשלת ראש ירוזלסקי, וויציק .23 רומניה;
 מלן חוסיין, .27 אינדונסיה; נשיא סוהרטו, .26 צפון־קוריאה; נשיא סונג, איל קים .25

 ניקרגואה; נשיא אורטגה, דניאל .29 האמריקאי; בסנאט הרוב מנהיג דול, בוב .28 ירדן;
 נשיא קאסטרו, פידל .32 השני; פאולוס יוחנן האפיפיור .31 סין; מנהיג סהופינג, דנג .30

 ממשלת ראש נאקסונה, יאסוהירו .34 אנגליה; ממשלת ראש תאציר, מרגרט .33 קובה;
 נשיא צירניינקו, קונסטנטין .36 סינגפור; נשיא נאיר, דאוואן סי.וי. .35 יפאן;

 .39 לוב; נשיא קאד׳פי, מועמר .38 ארצות״הברית; נשיא רגן, רונלד .37 ברית־המועצות;
 בראיין .41 ארגנטינה; נשיא אלפונסין, ראול .40 דרום־קוריאה; נשיא ציון, הואן דו

 מדי, רג׳יב .43 הסובייטי; שר־החוץ גרומיקו, אנדריי .42 קנדה; ממשלת ראש מולרוני,
 הוק, רוברט .46 סעודיה; מלד פאהד, .45 צרפת; נשיא מיטראן, פרנסואה .44 הודו; מנהיג
 הלמוט .48 אל״סלוואדור; נשיא דוארטה, נפוליאון חוזה .47 אוסטרליה; ממשלת ראש
 מובראק, חוסני .50 ישראל; ממשלת ראש פרס, שימעון .49 מערב־גרמניה; קנצלר קול,

יוון. ממשלת ראש פאפנדריאו, .52 הפיליפינים; נשיא מארקוס, פרדיננד .51 מצרים; נשיא

 עמי השחקן להופיע. החלו
 גטו, כוכבת את חיקה ויינברג

 בצוותא שרו והאחרים גל, ריקי
 מהשנים התיאטרון להיטי כל את

הקודמות.
הלי העובדים איגוד חברי ■

לשע הח״ב את שביקרו ברלים,
 על־ החולים בבית רנו* צבי בר
 הופתעו בתל־השומר, שיבא שם

ש זר־פרחים מיטתו ליד לראות
ארי למיפלגה, עמיתו לו שלח
שנו אחרי יום ווינשטיין, אל
הש בין שהיחסים למרות תח.
 שכח מצוננים, יותר היו ניים

 כל את החולה לרנר ווינשטיין
בעבר. לו שגרם הצרות

 שנתיים- מזה להאמין הנוטה ״עם
מטומ למילחמה יצא שהוא ימים
 על לשמור כדי בלבנון טמת

הממשי אזרחים הגליל, שלום
נגד כולו העולם כי להאמין כים
לביט חשובות ההתנחלויות נו,
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 השופט ישראל, מלך אריק חון,
 כוחנו לדבר, מי עם אין בן־זונה,

החגו את להדק צריך בצדקתנו,
האינפלא את הביא הווידאו רה,

מבי הערבים שביט, בומה ציה,
 הטלוויזיה אחת, שפה רק נים

 נשקנו נפלא, עם לנו יש אשמה,
 גבול יש צודק, כהנא טהור,

 ללב״י, לבך תן לדמוקרטיה,
 לא פירות, אכול שטויות עזוב

 גם יאמין שכזה עם בבת־אחת...
 ואין אחרת, מסממת שטות לכל

ועיקר." כלל מפליא הדבר
 עמום ״הארץ,״ כתב •

 של עיסוקיו על בן־ורד,
 וייצמן: עזר תיק, ללא השר
 בעיתונאים פעם נזף בגין ״מנחם
 באמת אם אותו לשאול שהרבו
 בשיר עם מסויים בערב נפגש

 היכן גבר שואלים ,לא — ג׳מייל
 עולה וייצמן הלילה.' את בילה

 שישאלו רוצה אינו הוא רבו. על
היום!" את מבלה הוא היכן אותו
 מאיד חד״ש, ח״כ •

 ״היט- כהנא: למאיר וילנר,
קטן•״ לר
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