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ל מאת •נא• אביגי
מאוזן

);3(בארון רעה רוח )1
 בשכון מהברכה כיף של ד״ש )3

):6,3(הספורטאים
):4(שר היה אבן גם )9

 קם אדם פתאם הטפול אחרי )10
);4(ללכת ומתחיל בבקר

);3(המוסיקה מן קורט רק )13
המח בעניין ותשובות שאלות )14

 של השני בחלקו בשקט, תרת
):6(הסרט

 תנועת בטיול טבעה כמעט )15
 י. בהשראת >;4ח4( הנוער

פרוינד;
 אליהו של בתו חיה כי נקבע )17

):4( בינתיים עומד זה וכך
):4(בקבוץ קומי מצב )18
אינו פעמיים ששמח נביא )20

 א.ר.) (ע״פ למשקפיים זקוק
)2,2,4:(

(ע"פ )5(למהפכן רובים תנו )22
א.ד.);

):3(אקוטי במצב סופר )24
 שתית כמה — תשובה רוצים )25

);4(בובה?
המועצה מן יצא לא דבר שום )26

)4(1
);4,3(בגט נשבר )28
):3(מגנטי בעל )29

★ ★ ★

מאוגך
);3(באסון מתאבן )2
 השורה את שקלקל אפרים זה )4

)4;(
 לחיי ויזכה עלמה אוהב העלם )5

א.ד.); (ע״פ )3,5( נצח

לשכו נשלחו צנחנים עשרים )6(
);6( נה

):4(ג׳ון של אונו )7(
 ):5( רצונה לשביעת המרוץ )8(

א.ד.); (ע״פ
 השוק אחרי יותר חסינים הם )9(

)4,3:(
);2(בשמחה עולה )11(
מש מהספר ממש משתולל )12(

א.ד.); ח)(ע״מ4,5הימים( כבר
 שאין שמענו חלש? התשבץ )16(

);5,3(תשובות
 במקהלה שרים הים משוכני )19(

)6: (
);5(בגליל ימשול )21(
 יתפאר אל מרוטציה תלוש )22(

);4(לו לא בנוצות
);2(מצרימה יורדים באביב )23(
);3( אלישע אותו לא )24(
);3( לעולם נבחרים )27(

חנזתרים
1השיש הצאצא

 ברנדו למרלון ♦ נולדה
 האמריקאי כוכב־הקולנוע ),65(

 בפאריס; האחרון (הטנגו הוותיק
 ול־ הסנדק) המכוער; האמריקאי

 ילידת ),31(רואיז כריסטינה
זה ברנדו של ועוזרת־הבית מכסיקו

ה למיזרח ארצות־הברית של חוץ)
לע במטרה ולדרוס־אסיה, תיכון

 יוזמת־השלום התקדמות על מוד
 היסטוריון קלי, שמיר. יצחק של
 תולדות השכלתו(ההתמחות: לפי
פינל לילידת הנשוי צרפת), צבא
 25 במשך הספיק היחיד, בנו אם נד,

ל האמריקאי בשרות־החוץ שנותיו
 בבנגקוק באנקרה, בפאריס, שרת

 בשלוש שימש, שבה ובביירות,
ארצו. כשגריר האחרונות, השנים

 היא זאת נינה. בת, וחצי, שנה
 שבעבר ברנדו, של השישי הצאצא

קול פעמיים(לשחקנית״ נשוי היה
 מכי ולשחקנית־קולנוע הודית נוע

 האחרות הרבות ושהנשים סיקאית)
 לא־ ממוצא כלל, בדרך היו בחייו

 של קודמותיהן (שתי אמריקאי
וטאהיטית). יפאנית היו רואיז

ל1בד המיליונרית
ר ק סלטר, מכס בארץ, ♦ בי

 אמריקאי יהודי מיליונר פלוס, 60
 זה המכהן דולר), מיליון 100(

 עיריית כראש חודשים שלושה
 תושבים), אלף 33( בוורלי־הילס

 מכוכבי רבים של מגוריהם עיירת
 ילדיו מחמשת אחד סלטר, הוליווד.

 בניו־יורק נולד מרוסיה, מהגר של
 55 של מרשת כספו את ועשה

 בחנות שראשיתה חנויות־הלבשה,
 ארצה בא הוא צבאי. ציוד לעודפי

 (ברי־ מישלחת־תורמים במיסגרת
בנ חיל־האוויר; לבסיס כת־שחייה

 בהודיעו בתל־אביב), הסינמטק יין
 מאשר לארץ לתרום מעדיף שהוא

 כושל, ניסיון אחרי וזה בה להשקיע
 ארצה, עלה עת שנה, 30 לפני

 שבשרון מעברות בקיבוץ התיישב
 ולא ללולנית) אשתו היתה (שבו
 התעשייתי המיפעל מן נחת ראה

מכספו. השקיע שבו בקיבוץ,

)1972 ברנדו(,,הסנדק״,
מכסיקאית יפאנית, דיח,1ה

השמיני המחסום
ע ב  שיא בפורטו־ריקו, ♦ ק

 מטר), 2.44(לגובה בקפיצה עולמי
סטו ),21(סוטומיור, חאווייר

 לגובה בעצמו הנישא קובאני, דנט
 שיא בהשגת הייחוד מטר. 1.93 של
 במיגרש־ השער לגובה (הזהה זה

 גם סוסומיור עבר שבכך כדורגל),
 (מידת־ הרגל שמונת מחסום את

 ל־ השווה תל, האנגלית האורך
אמ שאתלט אחרי סנטימטר), 30.5

 את שנה, 33 לפני שבר, ריקאי
 אנגלי, ואתלט הרגל שבעת מחסום

 ששת מחסום את שנה, 113 לפני
הרגל.

הצבאי ההיסטוריון
ר ק ון בארץ, ♦ בי  50 קלי, ג׳

ה־ מזכיר־המדינה(שר־ עוזר פלוס,

היקר המחיר
ה ר ט פ  ממחלת בפאריס, ♦ נ

 מארי־מדליין ,79 בגיל הסרטן,
 המיפלגה מראשונות פורקאד,

הרפוב למען הגוליסטית(האיחוד
ש היחידה והאשה החדשה) ליקה

ב הגרמני, הכיבוש בימי עמדה,
 המחתרת של הרשתות אחת ראש

 היה שכינוייה הרשת, הצרפתית.
 באיסוף בעיקר עסקה חיבת־נוח,

 קשר־רדיו, ובקיום מודיעיני חומר
שר חברים, 3000 בשיאה, ומנתה,

 בגין יקר מחיר שילמו מהם בים
 מהם 600כ־ המחתרתית: פעילותם

אר שנלכדה עצמה, פורקאד (וגם
 בכל להימלט והצליחה פעמים בע

 הפעם כולל לוכדיה, מידי פעם
 בשק־ מוסתרת כשהיא שנמלטה

 הגרמנים על־ידי נתפשו דואר)
להורג. הוצאו מהם ורבים

לו... אין שעדיין ולמי לו שיש למי
0*ו !המזל ...עדיליון $

 למדליות הממשלתית התבדה ע״• שפותח ,ויסהוף האמן של חדשני תכשיט
 וכסף) ח(בזהב שי355.ב- או ח(בכסף) ש״ 107.ב■ להשיג ס״ג. דוד הצורף בעזות

המורשים. הסוחרים ואצל החברה בחנויות

ולמטבעות למדליות הממשלתית החברה
03-227428 טל.,3 מנדל• :תל-אביב02-668105 טל. ,5העם אחד ירושלים: ,
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