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,■נא אביגיל מאת
מאוזן:

):3(המורה רעת )1
במדי יעבוד לא כשאיש גם )3

 (ע״פ כאן תהיה נתינה נה,
):4,5(א.ד.)

):4(בעיר לעיבוד הולך )9
);4(לריק נקודות שתי )10
):3(בליסבון בטלויויה )13
ה של בגדולתו מחלט זלזול )14

):6( משורר
 בנגב מהמפעל הרומאי הזקן )15

):8(תערובת בן הוא
 העץ על ומין בעלים נסיכה )17

)4:(
):4(המזל מופיע ברקע )18

 );4,4(מדי יותר צורך הסופר )20
):5(תזונתי תרכיב )22
):3(בשדות שמיר עם הולך )24
);4(הכנסת במזנון פורל דגי )25
);4(נאז תני פנינה )26
 בתיאטרון קרובים קרובים )28

)3,4;(
 אל להגיע הספיק לא השליח )29

);3(המדינה חוזה
★  ★  ★

מאוגד:
);3(ועין בשן ויצא קיטר )2
);4(מונוסון מנוה אלה )4
 לא בעולם קונדום עם ילד )5

);6,2(מציאותי
);6(השיוטים דור )6

);4(לנואם טורקי הסבר )7
);5(טיס פרח )8
 המוטל את עושה המוזר הזוג )9

);5(עליו
);2(המחזאי בשוט )11
וההוצ טרף'קל, היא קפריסין )12

 קיסר נירון אמר מיותרת, אה
)5,4;(

 מתנה מצפה חדש ראש אחרי )16
);4,4( הוקרה לאות וארוח

);6(לים לרדת אסור 22ב־ )19
);5(לספרות? בחוג מות )21
 בסביבה שהחפושיות סימן )22

)4;(
);2(ברוך? זה את הבנת )23
);3(הזה? העוף מי של )24
).3(במוסיקה בור )27

איטלקי תותחן
 ישראל בשגרירות ♦ הוכתר

העו אומות הסיר בתואר ברומא,
 גימ- >,79(פרלסקה ג׳ורג׳ו לם.
ש 45 לפני שהציל, איטלקי, לאי
 ממוות הונגריים יהודים אלפי נים,

 מילח־ בימי שהיה, פרלסקה, בטוח.
הונג בירת בבודפשט, מת־העולם,

הצו שייטות עבור קניין־בשר ריה,
 בספטמבר ניצל, האיטלקיות ללות
השות מן איטליה משפרשה ,1943
 לבנות־ ונכנעה גרמניה עם פות

 בשרות כתותחן עברו את הברית,
 פרנקו) הגנרל של המנצח(זה הצד

 כמה הספרדית במילחמת־האזרחים
 של מינוי לקבלת לכן, קודם שנים

 בבודפשט, ספרד בשגרירות ניספח
 לפחות העניק שבעזרתו מינוי
ל ספרדיים מיכתבי־חסות 5200

כ ספרדי ממוצא הונגריים, יהודים
בניי בשמונה אותם ושיכן ביכול,

 עד ההונגרית, בבירה חסויים נים
המילחמה. של האחרון היום

ציוני צעיר
 אריה ,76 בגיל ♦ נפטר

 שהיה מי דולצ׳ין, ליאון לייב
 בכיר עסקן היהודית, הסוכנות יו״ר
 הליברלית(ששימש, המיפלגה של

מנצי כאחד חודשים, תשעה במשר
 הלאומית האחדות בממשלת גיה
 בלי שר בתפקיד מאיר, גולדה של

 לעת־מצוא(באידיש, ומשורר תיק)
 ובנו רוסיה יליד דולצ׳ין, בעיקר).

למכסי בנעוריו היגר תעשיין, של
 הפרטיים בחייו חיל עשה שבה קו,
 ובחייו שלו) מיפעל־הצינורות (עם

 בגיל נבחר, עת יחד, גם הציבוריים
הציו ההסתדרות יו״ר לתפקיד ,25

במכסיקו. נית

• • •

יפואי תעשיין
 ,86 בגיל בתל־אביב, ♦ נפטר

 נשיאה שהיה מי בר־נתן, יהודה
הת בעלי התאחדות של השני

התעשיי התאחדות (כיום; עשייה
תאו בנים לשני אב בר־נתן, נים).
עג יצרן של ובנו פולין יליד מים,
הש לפי כלכלן היה ומריצות, לות

 מיס־ ,השנים במשך שהקים, כלתו,
 בארץ מיפעלי־תעשייה של רב פר

לכוהל בית־חרושת בהם: (הראשון

 מיפעלי־הבי־ את וגם יפו), במיזרח
ובבת־ים. בנתניה רה(אביר)

• • •

עברי רופא
לפ חודש בתל־אביב, ♦ נפטר

 יעקב הד״ר ,90ה־ יום־הולדתו ני
ומ עורך סופר, רופא, הר־אבן,

שהת רומניה, יליד הר־אבן, תרגם.
 תל־ של הרצליה בגמנסיה חנך

 פירסם המאה, ראשית של אביב
הרא סיפורו את ימים באותם עוד
לאי שיצא ולפני (פירמסים) שון

 הספיק עוד רפואה ללמוד רופה
 העברית הלשון ועד כמזכיר לשרת
העב ללשון האקדמיה של (קודמו

 יהודי על בהגנה ולהשתתף רית)
בפי ,1920 פסח בפרעות ירושלים

שה מי ז׳בוטינסקי, זאב של קודו
 לחברות הימים, ברבות אותו, ביא

הרביזיוניס במיפלגה מאוד פעילה
טית.

• • •
ראשי בזכב

ע׳ם־ באום־אל־פחם ♦ נישאו
שחקן־תיאטחן ),32)( עבאם אן

עבאס חתן
משורר ם1 מלצר. נם

ח ועכשיו הנילוס על (פיטפוטים
כוכב־טלוויזיה(ה אדי).11ב צוצרה
הנ המיסעדה בסידרת עבדו מלצר
 וקא־ לעת־מצוא, ומשורר חלה)

 (לביולוגקז) סטודנטית רוליין,
בבי כאו־פייר ששימשה אנגליה,

ח בימאי הספרי, שמואל של תם
 השחקנית ואשתו, בוואדי צוצרה

ב היא גם המופיעה אזולאי, חנה
חצוצרה.

38

 בחו״ל. נם אוויס לשכור הזמן זה
 מכונית לשכור לך מאפשרת אוויס
 ללא ולקבל שתבחר, דרגה מכל

 גבוהה מדרגה מכונית נוסף, תשלום
 אי מדרגה מכונית הזמן למשל: יותר.
 בי. מדרגה מכונית וקבל
 נוחות ביתר נוסע אתה זו, בדרך

 שלך. כולו ו...הרווח
 שובר הרוכשים לכל בתוקף המבצע
.89 בספס' 30 - באוני. 6מ־ השכרה

תל-אביב
 )03(5103554 6 7 ראשי הזמנות מרכז

ם שלי )02(249001 3 ירו
1041674688 חיפה

)057(33345 באר־שבע
)053(33(619 נתניה

)052(574120 056 הרצליה
)08(522298 אשדוד

)059(73164 5 אילת
ד )03(9711080919 א
כן או סו ת ל שלך. הנסיעו

למדינות: נהוקף המבצע -
 צרפה. אנגליה. דנמרק. כלניה. אוסטריה.

 פורטוגל. נורווגיה איטליה. הולנד. גרמניה.
ושווייץ. ו+פלמהו ספרד

בלבד. \ 1 לקבוצה מיועד -
רכב בסיס על יינתן יותר גבוהה מקבוצה רכב -

<11ו/5
שתדלים אנחנו יותר מ


