
:מאוזן
 העולם במלחמת יפאן מחידושי אחד )1

 טלוויזיה. תבנית )9 בר. פרח )5 השניה.
 של הנשימה איבר )11 טראגי. מלך )10

 חי. כל אם )15 דגל. )14 נתיב. )12 דג.
 )19 הציפור. בית )17 באלפבית. אות )16

 סופר )26 קטסטרופה. )23 אפיפיורי. שליח
 )28 נגינה. ׳תו )27 הקסמים). (הר גרמני
 )32 ערפד. )30 הפנינים). (דולי מלחין

 )35 אצולה. תואר )34 ישראל. בידי טיל
 אותו שמים )38 לנוזלים. מיכל )36 ארשת.

 )41 מעייף. )40 יופי. )39 הבהמה. באף
 )44 שופכין. בור )42 עורו. הופך אינו

 )49 אואזיס. )47 תנאי. מילת )46 בסים.
 )53 אלגוריה. )51 בכימיה. מונח פורמולה,

 )56 המשיח. מכינויי )55 גיאוגרפי. מונח
 בית עמד בו במצרים מקום )57 אדון.

 היאספות )60 פוקוס. )59 יהודי. מקדש
 צר חור )64 יפני. מטבע )62 יחד. אנשים
 )65 באדמה. חפור או בסלע חצוב וארוך
 אמור צה״ל )67 ברירה. מילת )66 רעל.

 דתי לאדם כינוי )69 טהרו. על לשמור
 אחת. רק יש )71 קילל. )70 הצברי. בסלנג

אירופה. במזרח נהר )73 בשרון. יישוב )72

:מאונך
השח. במשחק סופי מהלך )2 בחילה. )1

 של בירתה )5 אינפקציה. )4 חרפה. )3
 האגדיים ממיסדיה )6 קדומה. אימפריה

 או תוצאות ללא )8 מצבה. )7 רומא. של
 ההתיוונות בתקופת גדול כהן )9 תועלת.

 כורש. של יורשו )13 המכבי. יהודה בימי
 מאת רומן גיבורת )20 אפיקורוס. )18

 )22 ארבה. )21 שמה. את הנושא זולא,
 אגדי. נהר )24 המיעים. לניקוי פעולה

 שהחיהד. נכרי )28 (ר״ת). יאיר נרו )25
 כינוי )31 אמריקה. ביבשת מטרופולין )29

 )33 קשה. עור או שלד ללא חי לבעל
 סוג )37 סוף! לו אין לפעמים )34 קולב.

 העבודה ימי לששת כינוי )38 תבואה.
 נגינה. כלי )43 יעקב. מבני )42 בשבוע.

 דקדנס. )47 צמר. המכרסמת תולעת )45
 זה מתנהגים צדדים שני לפיו )עיקרון48

 צה״ל. מחילות )50 שווה. באופן לזה
 צד )54 בצרפת. עיר )52 מאכל. סוג )51

 שולחני יין של סוג )58 רצפט. )56 מערב.
 סוג )61 אסיאתית. מדינה )60 צרפתי.
ה אחת )66 העופות. מלך )63 אקדח.

ל )71 חמור. שאוכל מה )68 אצבעות.
אחד. רק יש יהודים

במדינה
בעלי־ח״ם

ח צ ך ר ל מתו בו ל ב׳

 ״בר־אילך באוניברסיטת
 בעודם כלבים !ובריס1?

חיים
 צער־ אגודת נציגת פרידשטיין, הילדה

באמ הקטן, בארגז הזדעזעה: בעלי־חיים,
 שלושה מוטלים היו הפתוח, השדה צע

ורא בדם, מוכתמות היו פרוותיהם כלבים.
מכוערים. פתוחים פצעים מכוסים שיהם

 אותם,״ שהרגנו חולים כלבים היו ״אלה
 שלא ״כדי האוניברסיטה, עובד לה הסביר
 בשדה, פה אותם קוברים אנחנו יסבלו.

עובדת.״ לא עדיין רפה שחמש מפני
 הצביעה חי,״ עדיין הזה הכלב ״אבל

 הכלבים, אחד ואכן, כסיופת־השיער. האשה
 דקות תוך ולהיקבר מת להיות היה שאמור
קלות. זע מספר,

 של בית״החיות עובד כמכונית. גוסס
 מסו- הפתעה גילה בר־אילן אוניברסיטת

 שייתן לווטרינר, לקרוא בבקשה ״לך יימת.
 הילדה. ביקשה ממיתה,״ זריקה לכלב

הווטרי ללכת. יכול לא הוא התנצל. העובד
 יודע לא הוא זה, ומלבד עכשיו. אוכל נר

 בראש מכה לו אתן ״אני הוא. איפה בכלל
לעזור. התנדב אותו,״ יגמור וזה

 תוצאות את עיניה לנגד שראתה הילדה,
 וחבריו, זה עובד שנתנו הקודמות המכות
 הטעינה היא הנדיבה. ההצעה על ויתרה

 הסיעה מכוניתה, לתוך הגוסס הכלב את
ב צער־בעלי־חיים אגודת לבניין אותו
ה וטרינר קבע שם, ביפו. סלפה רחוב

כל אין כי רלבג, אליעזר ד״ר אגודה,

חיים־ נקבר שכמעט הרעב הכלב
להתעלל — אקדמאית חירות

 הפצע שמלבד הכלב, את להציל אפשרות
 מתת-תזונה. נפוח גם היה בראשו החמור

מייסוריו. גאלו זריקת־מוות, לו הזריק הוא
 פרידשטיין, הילדה לגבי ׳התעללות.

 לעזרה זמנה את המקדישה סביון, תושבת
 זה היה זו, לפעילות ועמיתיה לחיות־בית,

 של ביודהחיות ששמה הזוועה של שיאה
 עד הרשלני היחס בר־אילן. אוניברסיטת

וה שם, הכלואות בחיות התעללות כדי
 זה גרם האוניברסיטה, לצורכי משמשות

 חובבי מצד וגוברת הולכת למחאה מכבר
 שהילדה הסיבה גם היתה זו בעלי־חיים.

 וכך — בוקר באותו בבית־החיות הופיעה
הכלבים. ובו הארגז את גילתה

 ניבלתו נשלחה וחבריה, הילדה ביוזמת
 משרד־ של הווטרינרי למכון הכלב של

ה הבדיקה תוצאות בבית־דגן. החקלאות
 רזון בגולגולת, דימומים היו: פתולוגית

 מתוכן ריקה עיכול מערכת ביותר, קשה
דלקת-ריאות. מוקדי ומספר לחלוטין, כמעט

 לפני הכלב, הגיע כיצד נא׳דת. טיפול
 דלקת- של למצב בחיים, ונקבר שכמעט
 הציגה כאשר חמור? כה ורעב ריאות
 זאת הסביר המימצאים, את הילדה בפניו

 בית- על האחראי שפרכר, שמואל פרופסור
 את לעובדים בילבלת כל־כך ״את החיות:

 מתוך כנראה זה את עשו שהם המוח,
בילבול.״

 כנה יותר קצת תשובה לפחות זו היתה
 האוניברסיטה רקטור של תשובתו מאשר

שאיל על בתגובה והתרבות, החינוך לשר

 כתוצאה הפצע גולגלתו, במרכז *
יפה. טלה שלא להורגו, מהניסיון
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחיסור, חיבור פעולות של
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 רגילה, ישראלית למשפחה קורה ׳ה ^
 אחד יום מגלה היא כאשר — נורמלית 1*4
 מתכוון להומוסקסואל, הפך מבניה אחד כי

? ניתוח בעזרת לאשה ליהפך
 גבר דני היה ספורים, חודשים לפני עד
 שחור ושיער נישרי אף בעל וצנום, נמוך
 ארוכה שיער שיפעת בעל הוא כיום, קצר.

 אדומה, בלכה לוהטות ציפורניים ומחומצנת,
 של סכינו פתחת יצא עתה שזה קטן, אף

 שהתחיל זקוף, נשיי וחזה הפלסטי, המנתח
הורמו זריקות בעזרת לאחרונה רק לצמוח

 מלאה תל־אבייב שבצפון השכורה דירתו נים•
 וכמות מלאכותיים, ריסים שמלות, פיאות,

 בעזרת ובשמים. תכשירי־איפור של מדהימה
 הכול, על-ידי להיחשב מצליח הוא אלה, כל

דבר. לכל כאשד. ערב, מדי
 מעמר
ביניים

 על עמד מאז שכן עצמו. כעיני ם •>
תו ע  ידע הנשיות, נטיותיו את וגילה ^ד

 הסתפק רב זמן אשה. להיות שברצונו דני
 כיום, רגיל. הומוסקסואל של במעמד־ביניים

 שינוי- ניתוח של המעבר בשלבי נמצא הוא
 זה האחרון, הניתוח את ישלים כאשר המין.

דבר. לכל אשה יהיה — אברי־המין של
 דניאלה, בעצם שהוא כך על העומד דני,
 כך על העומד — ישראל לדירה ■וחברו
 מתוך שניים הם — ישראלה בעצם שהוא

 גברים של ׳בישראל, גם והולך, הגדל המחנה
 המרשים מינית, מבחינה חריגים ונשים

 את להסתיר חדלים חופש, יותר לעצמם
הטבעיות. נטיותיהם

 לבלוע עדיין קשה הממוצע, לישראלי
 היום, בשעות לרחוב יוצא כשדני זה. את

 צבוע- הגבר על העוברים־ושבים מסתכלים
 ההליכה ובעל מאופר־הפנים הציפורניים,

וסלידה. בתימהון הנשיית,
 עשירים ״אנחנו

ם בלב ,,ח
 אני כאילו עלי מסתכלים רק עוד ל ף*

 בסדר. ״זה דני, מספר נר־חנוכה,״ ״
 אני אם יודעים שלא מזה אפילו, נהנה אני
 אחרי, צועקים לפעמים אבל אשה. או גבר

מרביצים.״ אפילו ולפעמים

השר. אל בכנסת אבנרי אורי של תה
 ההתעללות את אבנרי פירט בשאילתתו,

 )1846( הזה בהעולס שפורסמה כפי בחיות,
 שניג־ כלבים נרכשים כי העובדה את וכן
השר. תגובת את וביקש מבעליהם, נבו

 תשובתו את אלון יגאל מסר בתשובה,
 הרקטור: טען האוניברסיטה. רקטור של

הש ותחת סבירים בתנאים נמצאות החיות
החיות נאות. בהן הטיפול מומחים. של גחה


