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דיילת דון קיטר

מאוזן :

— לאחר רעש גדול
— היא ממשלת ישראל .במפעלים בכפר-
חבד .בגבעת־אולגה ,בית־אליעזר ,ומקו 
מות אחרים ברחבי הארץ ,מתנהל פיטומם
באונס של אווזים בפרהסיה ,כתעשייה
מעודדת על־ידי משרד החקלאות .בכפר-
חבד אף נערכו ניסויים דומים בברווזים,
אולם שיעור־התמותה הגבוה שלהם הציל

את שאר בני־גיזעם מגורל דומה.
פניותיו של אירגון צער בעלי־חיים
בארץ לממשלה ,עד כה ,לא הועילו .עתה,
הצטרפו לקול הזעקה גם אירגונים נוספים,
כשהם מאיימים להקים שערורייה ברחבי
העולם ,אם לא ייפסק הנוהג.

דת
עדים

דדא משמט
מי הס היהודים
הישראלים שהצטרפו
לכת הדתית ״עדי יהווה״ ?

אשת״טר סוניה פרס
יורדת מהספינה
עיסקי ציבור

״אונן• :

נלי הופמן ,חיפאית יפהפיד! ובלונדי 
נית ,היתד .יכולה בנקל לכבוש את כתר
מלכת היופי ,לוליא פגשה ביוסף עבדי
השחרחר ,נענתה לחיזוריו הלוהטים ו 
נישאה לו .היא חיתה אז בת  .22-מנשואים
אלה נולדו להם  4ילדים .נלי לא היתר.
יהודיה .כדי להינשא לבעלה ,התגיירה.
״אבי החורג הוא יהודי וציוני ,והוא
הביא אותי לארץ ,יחד עם אמא,״ מסבי 
רה נלי היפה ,״ראיתי את כל החיים
בוורוד ,רציתי להיות בשאו־ביזנס ,ידעתי
שאני יכולה להרוויח הרבה כסף בדוג 
מנות .אבל כאשר ראיתי איזה מחיר צריך
לשלם בשביל ההצלחה והפירסום ,התחל 
תי להסס .כי אני מוסרית מטבעי.״
הנשואים בין יוסף ,בן משפחה יהודית
ספרדית ותיקה ,ונלי — נוצריה קתולית
מפולניה ,לא צלחו .הסצינות המשפחתיות
היו לחם־חוקם של ילדיהם הרכים .כאשר
נשבר לנלי ,ברחה לבית אמא .״לא הייתי
מאושרת אז,״ מספרת נלי .״באחד הימים,
נכנסה אשד .מבוגרת לבית אמי באקראי,
וסיפרה לי על עדי יהווה .הסיפור שלה
פתח לי את העיניים ואת הלב — תמיד
האמנתי באיזה אלוהים ,אבל אף אחד
לא ידע לענות לי על שאלותי תשובות
ברורות .האשד ,הזו מעדי יהווה ידעה
לענות על כל שאלותי .כשהיא סיפרה לי
כי יבוא היום וכל הסבל ייגמר ,התעודדתי
והפכתי לאופטימיסטית .בעזרת עדי יהווה,
)המשך בעמוד (28

 . 1פרודה .7 .מין של מעיל־גשם. 14 .
ססגוני ,מגוון . 16 .יפעת המדאה מסביב.
 . 17עשוי גריסים . 18 .אבי האב .20 .בן
אחד המיעוטים בארץ .21 .צוואר )באנג 
לית( .22 .תואר אצולה אירופאי .24 .חור
בלי ראש .25 .תריסר )בגימטריא( .27 .יין
)באיטלקית( .28 .אגוז אדמה .29 .גוף.
 .30לשעבר ,ראש־ממשלת בורמה .31 .שמו
הפרטי של מופאסאן .32 .זעף . 33 .סוד.
 .34מם . 36 .בן־צבע .37 .מין בושם.39 .
עוף דורם .40 .פלג .41 .רכס הרים בירדן.
 .42לחם הפסח .43 .רצון עז .46 .סופר
גרמני נודע )ש״מ( .48 .מבלעדי .50 .אלוף
שפרש מצד,״ל וחזר בו .52 .קידומת הו 
לנדית .53 .קרס .55 .אם הפנינה.56 ...
לשעבר ,נשיא דרום־קוריאה .57 .מלחץ
אופרות איטלקי ........... 58 .וסיפא.59 .
האות ד,־ 21בא״ב האנגלי .60 .שחקנית
קולנוע הוליבודית ותיקה )ש״מ( .61 .כלי־
שיט שטוח .63 .אות הניצחון .65 .יוגשם,
יבוצע .68 .יפה .69 .מופיעה בסיוטי־הלילה
של הערבים .71 .קיבוץ בעמק .73 .מאכל
איטלקי .......... 74 .כ ק ו ל שדי״ .75 .קיבוץ
בדרום.

ח ש ב ץ

 . 1ממרח צמחי .2 .מלחין רומנטי )״הק 
לע החופשי״( .3 .כד .4 .מאכל צפון־אפדי-
קני מסורתי . . . . . 5 .ויני ,ויצ׳י )באתי,
ראיתי ,ניצחתי( .6 .מטבע ישראלי .8 .גה־
מת־משא טיבטנית על ראשה .9 .יפזד ,יז־
רה לכל רוח )סיפרותיית( . 10 .מונח־יסוד ב 
פילוסופיה ההודית . 11 .מיכל מים גדול.
 . 12מ הי באידיש .13 .פילוסוף יהודי־הו־
לנדי נודע . 15 .אחורי הברד . 18 .סופד אר־
מני־אמריקאי מפורסם . 19 .מחזאי נורווגי,
אבי הדראמה המודרנית .22 .פרי.מאכל.
 .23התעטש .26 .צייר איטלקי ) 1510־.(1447
 .29מגיבוריה הלאומיים של איטליה
) 1882־ .35 .(1807לקח כסף במטרה להח 
זירו פעם .36 .כינוי לכומר נוצרי .38 .אש 
פה .39 .כאב .42 .משורר ומחזאי בלגי
)״הציפור הכחולה״( .44 .לסטים .45 .נקיק
צר ועמוק .46 .אפסר .47 .נחתום.49 .
עיר שחוברה לה יחדיו .51 .מלחמת שוו 
רים .54 .״ויקו לעשות ענבים ,ויעש  ...״
 .60אלמוג ארגמני .62 .מקור למי־תהום.
 .64ישיר ,ירנן .66 .האות ה־ 17בא״ב
האנגלי .67 .דיון בין צדדים )ר״ ת(.69 .
יבחר בקפדנות .70 .זיהום של פצע.72 .
קידומת שמשמעה שניים .73 .מדף.
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זוהי חידה חשבונית .בל ריבוע מסמל סיפרה .לאותן הספרות יש אותם סימנים .בעזרתן
של פעולות חיבור׳ חיסור וכפל ,יש למצוא איזו סיפרה מציין כל סמל של ריבוע.
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