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א■1■ אביגיל
מאוזן:

 סיסמה — ביחד לחיות )1
 ב״מיל־ ההפוגה בתקופת מדינית

 גיגצ־ אשר )5 );4,2(הקרה״ חמה
 );3,3(ציוני פובליציסט — בדג
 )13 אני; )11 שיטה; שורה, )10

 שעבר ישראלי מטבע )14 כנף;
 )16 יהודה; בן )15 העולם; מן

 נכבד )20 אוייב; )18 חיבור; מקום
 בת־ )22 סצנריו; )21 מוסלמי;

 היוצר מבית תת־מקלע )24 קול;
 בית־ )26 מזמר; )25 הישראלי;

 בושם )30 קטע; קטף, )28 יוצר;
 בב־ נהר )32 ברזל; חוט )31 (מ);

ו שלם מקום )34 רית־המועצות;
 )38 שמש; )35 (ח); בגוף בריא
 )41 חפירה; כלי )39 אכזב; נחל

 )45 רטוב; )43 שלווה; )42 בבואה;
לש כנדוניה שניתנה בארץ, עיר
 התווים; בסולם )47 המלך; למה

 )50 מדבש; עשוי חריף משקה )48
טי משאות בהמת )51 סתיו; פרח

 צייר )54 ברירה; מילת )52 בטית;
 );1862־1931( פוזנן יליד יהודי

 )62 מזל; )61 צבא; גדוד חיל, )57
 איטלקי סופר )65 ישן; )64 עצם:
 מכלי אחד )66 ש״מ; הוורד" ״שם

נב חבר )69 מגש; )67 התזמורת;
 )72 מדי(ארמית); יותר )70 חרים;

 )75 חתיכה; נתח, )74 שממה: תל
 לשאתה; אשה לקח )77 הרס; כלי
למ ״הזמנה גרמני, מלחין )78

בגול חומר )83 קורבן; )81 חול״;
 שר )86 נועם; יופי, )85 גולת;
 )88 הנביאה; דבורה של צבאה
 )89 ״פיגמליוך; אירי, מחזאי
 קיים; )91 חידודין; דברי לגלוג,

 ילדה )96 הנח! )95 נישא; )93
 אחד כל )100 צאצא; )98 להוריה;

 )102 ובצומח; בחי החלקיקים מן
 חטיבה )104 כאן; )103 נחשול;
 אמריקאי, סופר )105 צבאית;

(ש״מ). הים" ״זאב

מאוגך:
מסמר; )2 שאבדה; הצוללת )1

הניצ אות )4 מבראשית; ברא )3
 נקישה הולם, )7 יום־טוב; )6 חון;

 )12 כופר; )9 נטל; )8 קבועה;
 וגבהו; רחבו לארכו, דבר מידת

 )16 בתחבולות; בא ישיר, לא )15
 זהיר )19 עוני; )17 אוניה; נס

 דורס; עוף )20 במיצוות; מאוד
 לקינוח קלים מאכלים )21

 הנוכח )24 שופט; )23 הסעודה;
)27 בריח; )26 המעשה; בעת

 מקציע )29 סקנדינבית; בירה
 )34 שעווה; )33 סולח; )30 אבנים;

 סדר )37 הפציר; )36 האוזן; תנוך
פולי תנועה או ומצבם, החיים
 )41 בגד; על סימון )40 טית;

 נע )46 הבעל; אבי )44 אוייב;
 מקום )49 שליח; )47 ממקומו;

 קו עגול, )50 הצאן; מישכן
בי )54 רווח; תועלת, )53 האופק;

 עינויים; מכשיר )55 ניגריה; רת
 במיזרח; מטבע )58 מסייר; )56
 דויד יוסף חיים )60 מוסתר; )59

 וביבליוגרף(ר״ת); רב — אזולאי
 ממישפחת טרף ציפור מין )62

בהרי ישוב )66 נופל; )63 האיה;

ברי חלול קנה )68 );3,3(יהודה
 כינוי )71 האוויר; להחזקת אה

 בך )76 אליל; פסל )73 לתרנגול;
 נשר; )79 בסיביר; נהר )77 אדם;

 אס )84 מעסה; )82 כחוש; )80
 מידמה; איש )85 הבנים; שיבעת

 ממרומים; הפיל )90 חסר־כל; )87
 לגרזן; מתחת הניתז עץ שבר )92
 )96 בהמה; בפי ברזל ריתוק )94

 מסדר )97 בבית־המרחץ; שמש
 אלוהים; בבית הקודש עבודת את
שמו וארבעה מארבעים אחד )99
 בחנוכה; לראותם רק לנו תר

 הגוף; אחורי )102 קיטור; )101
באיטליה. נהר )103

גזבזר־גרים
והחתן הבת

ג חו  יום־הו־ בתל־אביב, ♦ נ
 ברב־ מרים של 95ה־ לדתה

ה שחקני ותיקת שטיין־כהן,
 של ואמה הישראלי תיאטרון

שכ גור אביבה שחקנית־התיאטרון

ברנשטיין־כהן שחקנית
בתיאטרון מלם

 שחקן־תיאטרון שילה, יצחק עלה,
הוא. גם

חושפת־השוקיים
 ממחלת במדריד, ♦ נפטרה

 סילוואנה ,59 בגיל הסרטן,
האי כוכבת־הקולנוע מנגאנו,

 בראשונה שהתפרסמה טלקית
 האורז קוטפת בתפקיד 19 בגיל

 האורז בסרט חשופת־השוקיים
 אב של בתם מנגאנו, המר.

 את החלה אנגליה, ואם סיציליאני
 רומא, של כמלכת־היופי דרכה

 הסרטים למפיק מהרה עד נישאה
הת שממנו דה״לורנטיס, דינו

 34 אחרי דבר, של בסופו גרשה,
 שלוש לו ילדה בהן שנות־נישואין,

 שנים לפני (שנהרג, ובן בנות
 בצפון־ בתאונת״מטוס מיספר,

אמריקה).

אבי־הפצצה
ר ט פ  מהתקף- במוסקווה, ♦ נ

סחרוב, אנדריי ,68 בגיל לב,
 לאבי שנחשב פיסיקאי, בן פיסיקאי

 ),1953( הסובייטית פצצת־המימן
 במאבקיו בעיקר מאז נודע אך

 ולזכויות־האדם, במירוץ־החימוש
מ בהדחה לו שעלתה דרך־חיים
 אבל ממוסקווה, בהגלייה עבודתו,

 ),1975( לימים אותו, זיכתה גם
 עליית ואחרי לשלום בפרס־נובל
כ בבחירתו לשילטוו, גורבאצ׳וב

 (קונגרס הסובייטי בפרלמנט ציר
ברית־המועצות). של צירי־העם

לקנייה מתימן
 שלושה בתל־אביב, ♦ נפטר

 ,81 ה־ יום־הולדתו לפני שבועות
ם סי  ולוחם־ איש־ציבור כהן, ני
 צנעא, יליד כהן, לשעבר. מחתרת

 בגיל ארצה עלה תימן, בירת
 התבלט בצעירותו וכבר שנתיים

 שלחם מניני־השפה, נדוד כאיש
 העברית השפה של לעליונותה

וכ עברית!״) דבר (״עברי, בארץ
 הלאומי(סגן הצבאי האירגון איש

 כהן, בתל־אביב). האצ״ל מפקד
ה העובדים הסתדרות איש לימים

 עיריית מועצת וחבר לאומית
 על- רבות פעמים נאסר תל־אביב,

 ואחרי הבריטיים השילטונות ידי
 את ניהל שבה קצרה תקופה

הרווי התנועה יומון המשקיף,
 ישראל חזית מס ואת זיוניסטית

 אמצי לרכישת האצ״ל (מגבית
 שילטו־ על־ידי הוגלה עי־לחימה)

 ללוחמי למחנה־המעצר המנדט נות
שב בקנייה היהודיים המחתרות
אפריקה.

• • •
רמלון מרדיו

 עיר בבאדן־באזץ, ♦ נפטר
 ,81 בגיל בגרמניה, והקאזינו הקייט
ם כ , מ ג די נ רו  חברת־ מייסד ג
 מיפעלים, 23( האלקטרונית הענק

 שמו את הנושאת עובדים) אלף 38
 42 במשך זה, שם תחת ושמכרה,

 מכשירי מיליון 170 קיומה, שנות
 גרונדיג, וסטריאו. טלוויזיה רדיו,

 בבית־מלאכה עסקיו את שהחל
 מכשירי־רדיו יצרו שבו קטן,

 מיספר לפני מכר עצמית, להרכבה
 במיפעליו השליטה את שנים

 נשא ההולנדית, פיליפס לחברת
 צעירה צרפתית דוגמנית לאשה
 ופתח שנים עשרות בכמה ממנו

מצליח. כמלונאי חדשה קאריירה

לתרסיס ממיכחנל
ר ט פ  חוף־ שעל באנטיב ♦ נ

 הצרפתית), (הריביירה התכלת
 צייר הרנזונג, הנם ,85 בגיל
 עם מארצו שהיגר גרמניה, יליד

 התנדב לשילטון, הנאצים עליית
 בו, שירותו שבמהלך ללגיון־הזרים

 רגלו. את במילחמת־העולם, איבד,
 של כוחו יותר לו עמר משלא

 לאחוז האחרונות, בשנים הרטונג,
 את החליף בידיו, המיכחול את

ציו לצביעת בתרסיסים המיכחול
 כחצי של במחירים שנמכרו ריו,

לציור. דולר מיליון

חורף לנהיגת עבור
בדרכים לבטיחות התחבורה/המינהל משרד


