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מאח

ל גי בי ■נא■ א
מאוזן:

 ):3,3( העניות העממיות השכבות בני )1
 >10 ):3,3( הפקר העולם — חוק איו )5

 בשמן: מורח )13 בישראל; שבט )11 צעיר:
 נתמלא )16 חומה: )15 טרף: עוף )14

 )20 תום: עד נתבשל )18 ותנועה; המולה
 שלשלת(ישעיהו קשר, )21 הדפנה; צמח
בהש )24 וטיט; עפר אדמת )22 ו׳); נ״ח,
 גזר )26 מאס; )25 החליט; פסק, — אלה
 )31 זיז(ח); בליטה, )30 זרם; קלח, )28 עץ;
 גיאורגופו־ בעבר נקראה בארץ, זו עיר
 )35 אגדי; עוף )34 חפרפרת; )32 ליס;
 רוחב )38 מנגר; איציק שר שעליו העוף

 )42 האברים; אחד )41 טיפה; )39 העגול;
 )45 עוללים; )43 תלמודית; במסכת חלק

 )48 זרוז; מילת )47 (ח); גס קמח סובין,
 למי־ יושב )51 דרו; )50 הסיר; הרחיק,

 מכותר )54 הצלילים; בסולם )52 שפט;
 ישן; נח, )61 החושן; מאבני )57 עבר; מכל

באר למדו, )65 מיפתן; )64 יער; עץ )62
 קבוצת )69 גס; אריג )67 ילר; )66 מית;

 )70 חיובי; חשמלי מיטען נושאי אטומים
 עסיסי פרי )72 כמות; או גודל העריך
 )74 הורדניים; ממישפחת קוצני לשיח

 גזים )77 כומתה; )75 רותחים; מים יצק
 יסוד )78 כליל; נשרפו שלא דלק וגרגרי
 סופה )83 צער; נתמלא כאב, )81 כימי;

 לקוי )86 מאוד; חזק )85 תלות; של
 רצון )89 הפנינה; אם )88 חשמלי; במעגל

 שתיקה; )93 אפריקה; בררום נהר )91 עז;
 רקב: )98 אחוריים; )96 בסוריה; עיר )95

 רבוי; מלת )103 נשיא; )102 מתוך; )100
 חיוך )105 העם; בלשון לחזיר כנוי )104
).4,2(קל

★ ★ ★
מאוגד:

 בפולין מיפלגת־השילטון מראשי )2 דרס; רמס, )1
 )6 נצח; )4 גרמני; ואידאליסט פילוסוף )3 (ש״פ);

 מטבע )8 דבר; של פנימית מהות )7 אנגלית; הסכמה
 בעלי של איבר )12 הצמח; כפתור )9 הרחוק; במיזרח
 ורבה פרה )16 גלעין; )15 להגנתם; המשמש החיים

 זנבה )19 בראשו; עגולה וכפה אהל )17 במהירות;
 קבועה הלכה )21 אויב; )20 הכבשה: של השמן

 )24 לילה: עש )23 );4,2(כ״א) ל' (שמות לדורות
 נוגש, )27 דבור; מאולפי תוכים של סוג )26 זעם;

 )30 ובחזרה״(ש"מ); ״לירושלים מחבר )29 מציק;
 מדעה חזרה נוחם, )34 מיכשול; )33 שריד: שארית,
 או בשירה מישקל )37 צירוף; חיבור, )36 קודמת;

)44 בבקר; הזכר )41 המעטה; מילת )40 במוסיקה;

 )49 למאור; כלי )47 במחשב; שגיאה )46 בוסר; פרי
 צבא מוקף )53 כלום; לא אפס, )50 דחיפה; זעזוע,
 )55 למצודה; גדול תל סוללה, )54 (כ״ח); האויב

 )59 מסומן; קו )58 זעם; )56 חם; בית — בהשאלה
 השוק; עצם )60 בתפקיד; שחקן של מקומו ממלא

 בפוליטיקה אי־התערבות )66 עני: )63 בוסתן; )62
 )71 טעם; ללא עקשות )68 אחרות; ארצות של

 ביזה; שלל, )76 קעקע; כתובת )73 הגשים; המחיש,
 )84 הבל; )82 קיטור; )80 עדינות; )79 עוון; חטא, )77

 נפתל, )85 בשמה; נקרא שלם ודור אחת, שנה
 חיל- )92 ריקוד: )90 מטושטשת: דמות )87 עקלקל;

 )96 לעיוורון; גרם )94 צה״ל; של בראשיתו המדע
 ששית )99 דבר; של השקיעה מידת )97 לב; רום

גוף. )103 תקופה; )102 עובד; אינו )101 הסאה;

ת&ידגרים
ל פופ טניס ש

או ש  איטליה, במילאנו, ♦ ני
 אלוף־הטניס ),33( בורג ביורן

 אלוף רצופות פעמים השבדי(חמש
 זנד ),38(ברטה ולורדנה וימבלדון)

נישואיו הם אלה איטלקית. רת־פופ

בורג טניסאי
בן הקשר: פרי

 אב גם שהוא בורג, של השניים•
 השלוש, בן לרובין לנישואין מחוץ

שברית. דוגמנית עם קשריו פרי

ל עץ טייס ש
 ,57 בגיל מהתקף־לב, ♦ נפטר

 יעקב (מיל׳) אלוןז־מישנה
 טייסי־הק־ מבכירי נבו, (,,יאק״)

 בשעתו, שטרח, חיל־האוויר, של רב
 המצרי הסיג מטוס את לאתר

 אוקטובר בקרבות הפיל שאותו
 והציבו קדש) (סיבצע 1956

פי שעליו חצור בבסיס כאנדרטה
 בנם עפולה, יליד נבו, לימים. קד
 בנים, לארבעה ואב חקלאים של
 המיקצועי הספר של מחברו הוא

 קרבות-אוויר על בעברית הראשון
 ״בכל הכלל את שטבע הטייס והוא

 לטוב יריבך את דמה קרב־אוויר
 כזה!״ איננו שהוא והוכח כטייסים

 הפעיל השרות מן נבו שפרש אחרי
ביי מזלו את ניסה הוא ,40 בגיל
 ובסי־ בדרום־אפריקה ביטחוני עוץ

 יפה עלו לא אלה ומשעסקים נגפור
ב בעץ ולגילוף לפיסול פנה הוא

יפו. בנמל שכר שאותו מחסן

ה אשתו * שונ א  בורג: של הר
ס טני ה ת־ פ לו ת א מני רו ה ה  מרינ

קו. ס נ ו מי סי

א שר בן אב
ר ט פ  אנגליה, בבריסטול, ♦ נ

 לוחם סקוט, סיטר סר ,79 בגיל
 חיות־בר צייר לאיכות־הסביבה,

באולימפיא (מדליית־ארד ושייט
 חוקר־ של בנו סקוט, ).1936 דת

(ש סקוט פאלקון רוברט הקוטב
 הקוטב בקרבת 1912 בחורף נעלם

 ראשון לאתר ביקש שאותו הדרומי
 אמונדסן רואלד הנורבגי החוקר אך

חי שבועות), בחמישה אותו הקרים
 והינחה ומסעות, טבע ספרי 18 בר

 סידרת״הטלוויזיה את שנים, במשך
 בנושאי שדנה ,,הבי־בי־ס של נובט

איכות־הסביבה.
• • •

מים של דיו
 בגיל שווייץ, בלוזאן, ♦ נפטר

 של מחברם סימנון, ז׳ורז׳ ,86
 תיפקד שבהם ספרי-המתח עשרות
 המיקטרת מעשן מגרה, ז׳יל המפקח

 כגיבור ופשוט־ההליכות, המגושם
 לא בלגיה, יליד סימנון, הראשי.
 בסך וכתב מגרה בספרי הסתפק

 שמות־ 17ב־ גם (בהשתמשו הכל
 ספרים(שכתיבתם 425 שונים) עט

 לשלושה שבוע בין לטענתו, ארכה,
 45ל־ שתורגמו לספר), חודשים

 ב־ ושנמכרו איריש) לשונות(כולל
שהו סימנון, עותקים. מיליון 500
ה את לתוכי סופג ״אני פעם דה

 אני כותב וכשאני מים כמו חיים
 גם, הודה בדיו", אותם משפריץ

 לא מעולם כי שלו, באוטוביוגרפיה
 לא אפילו נשותיו, לשתי נאמן היה
 עם שכב השנים ומשך אחד, יום

אחרות. נשים אלפים 10מ־ יותר

ל מורה בנק ש
ר ט פ  ,88 בגיל בתל־אביב, ♦ נ

במ שהיה מי פיינגולד, נפתלי
 מועצת־המ־ ויו״ר מנכ״ל שנים שך

 פיינגולד, .,הסיזרח בנק של נהלים
 יצרן־סיגריות, של ובנו ורשה יליד
 ועסקן מורה דרכו, בראשית היה,

 ה־ הפועל הדתית, תנועת־העבודה
 ומעורה ועבודה), (שרה מיזרחי

 אשתו הישראלית: בחברה מאוד
 תעשיין־ של בתו היתה המנוחה

 דניאל הדתי והעסקן הטכסטיל
 אשתו סימה, של ואחותה סירקיס

 אהרון המנוח הביסה שחקן של
מסקין.

ן ן ]0
 בחר׳ל. נם אוויס לשכור שמן זה

 מכונית לשכור לך מאפשרת אוויס
 ללא ולקבל שתבחר, דרגה מכל

 גבוהה מדרגה מכונית נוסף, תשלום
 א׳ מדרגה מכונית שמן למשל: יותר.
 ב׳. מדרגה מכונית וקבל
 נוחות ביתר נוסע אתה זו, בדרך

 שלך. כולו ו...הרווח
 שובר הרוכשים לכל בתוקף המבצע
.89 בספט׳ 30 - באוג: 6מ־ השכרה

תל־אביב
 )03(5103554/6/7 ראשי הזמנות מרכז

)02(249001/3 ירושלים
)04(674688 חיפה

)057(33345 באר־שבע
)053(331619 נתניה

)052(574120/056 הרצליה
)08(522298 אשדוד

)059(73164/5 אילת
)03(9711080 919 לוד
שלך. הנסיעות לסוכן או

למדינות: בתוקף המבצע -
 צרפת, אנגליה, דנמרק, בלגיה, אוסטריה,

 פורטוגל, נורווגיה, איטליה, הולנד, גרמניה,
ושווייץ. ספרד(+פלמה)

* לקבוצת מיועד - - בלבד. ז
 רכב בסיס על יינתן יותר גבוהה מקבוצה רכב -

בתחנה. פנוי

יותר משתדלים אנחנו
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