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ה תי ם ב שי הבל ו
 את ציידה המישטיה

 בצוויימעצי האשה
 יצאה וזו — חתומים

פרטי למיבצע-בילוש
 נמצאים )27( נעים בתיה של בארנקה
 צווי* של רזרביים טפסים כמה דרך־קבע

 שוטרת, אינה בתיה אבל חתומים. מעצר
 עקרת־בית, סתם היא עובדת־מכם. לא וגם
וחצי. שנתיים בן לתינוק אם

 צרה. כל על מתכוננת, פשוט בתיה
 .30ה* בן נעים בכורי בעלה, היא: הצרה

 בתיה מבקשת האלה הצווים באמצעות
 כאשר בדרכה שיזדמן שוטר אל לפנות
תפ שאכן כמובן, בתנאי, בבעלה. תפגוש

בו. גוש
 בשנת לראשונה בתיה פגשה בכורי את
 חברתה של לחתונתה הוזמנה כאשר ,1970

אחיה, את בפניה הציגה הכלה עליזה.

בכורי :עדם
עקבות ללא

 מחזר החל ויסה־התואר הצעיר והגבר
 גבוהת־הקומה, הנערה אחרי בהתלהבות

 פולין, ילידת הכחולות. העיניים בעלת
תשע. בגיל לארץ שעלתה

טרי יליד בכורי, .הילד. אח, .רוצה
 ש- במיקצועו, מכונאי־רכב שבלוב, פולי

 שליד ביצתן במושב מתגוררת מישפחתו
 ארבעה אחרי נישואין לבתיה הציע גדרה,
היכרות. חודשי

 הבעל הזוג. נישא 1971 שנת בתחילת
ה לשעות־הערב עד קשה, עבד הצעיר

ו שותף, היה שבו במוסך מאוחרות,
 חייהם כפקידה. עבדה בתיה יפה. הרוויח

 אחד שיום עד מי-מנוחות, על התנהלו
 שבגלל התלוננה היא האשה. התמרדה

 כמעט בעלה של הממושכות שעות־העבודה
אותו. רואה שאינה

 הבעל עזב ,1973ב־ להריון, כשנכנסה
 כדי רק אך חזר, לאחר־מכן הבית. את

 ל- ולהעבירו הרד בנו את איתו לקחת
 לבית- פנה אחר מישפחתו. אל ביצתן,

 גט להשיג לו שיעזרו וביקש הרבני הדין
 היטב מטפלת שאינה טען הוא מאשתו.

ברשותו. להשאירו וביקש בילד,
 גילתה היא חייבת. נשארה לא בתיה

 שאינה בתל-אביב המחוזי לבית־המישפט
 1973 וביולי פרוטה, אף מבעלה מקבלת

 לשלם נעים בכורי את ביודהמישפט חייב
 בחודש. לירות 1200 בסך מזונות לאשתו

 לטענתה, אליה, מעביר היה מדי-פעם
 המילחמה ומשפרצה לירות, מאות כמה
ל מצה״ל. המחאות קיבלה גויים, והוא
 חדלו משירות־המילואים, ששוחרר אחר

 —- להגיע• הזזמחאות
 נעלמו מאז מיבצע־כילויט״פרטי. ׳

 בלעה כאילו נעים, בכורי של עיקבותיו
 בין נוסעת החלה בתיה האדמה. אותו

 לאתרו, במאמץ בארץ, תחנות־המישטרה
 בכל השמועה. לפי בו שנמצא מקום בכל

 צווי־מעצר. כנגדו הוצאו תחנות־המישטרה
 הסתיימו המישטרה של חיפושיה גם אך

תוצאות. בלא
החי מן המישטרה גם נואשה לבסוף

 של סמכויות בתיה בידי ומסרה פושים,
 צווי- את נושאת היא והרי איש־חוק,

במיבצע- תלך, אשר בכל בארנקה המעצר
י . - - - .**ו.•** -

:מאוזן
 1 שנף )10 !דיאלוג )5 ;בארץ יישוב )1
 ;שונא )13 !(ר״ת) טהור ספרדי )11
 !בישראל האופוזיציה ראש )15 :שיר )14
 בין ביותר הקצרה הדרך )17 הידד! )16

 בלי יפו )19 יהלום! )18 נקודות! שתי
 !שווה־שוקיים במשלוש צלע )20 !סוף
 חן! נועם, )25 שלו! הגב )24 חד! )22
 !עורפית שורה )29 ! מגיאות ההיפך )27
 השני הבית בתקופת חכם )32 !רקטה )30

 )38 זקן! )36 עירבב! )34 ולאחריו!
 הידד! )41 מסויים! מקום סביב תחום

 גיבור )46 אות! )44 בספר! חלק )43
 מלכודת! )47 (ש״פ)! הרוח״ עם ״חלף

 )55 אפס! אין, )52 כמות! שיעור, )49
 אדום! של גוון )56 !בתנ״ך הראשון הרוצח

 )59 (ש״מ)! צרפתיה שחקניודקולנוע )58
 )62 פופולרי! מישחק־ילדים )60 בתוכם!

גו )64 מוגבה! דוכן )63 יפנית! מטבע
 )69 שקד! )67 חיצוניותו! )66 עלי!

 )75 הלם! )73 אור! יפיץ )71 משועבד!
 אות* )80 מימטר! )78 ריודניחוח; מדיף

 לאן? )82 סוד! )81 המפורסם! הניצחון
 הלווייה! )85 קפואים! פתותי־גשם )83
 )90 גלדיאטור! )88 באיטלקית! אני, )87

 על ויתור )92 הכף! מלוא )91 מתגורר!
הוסף. ללא גבוהים )93 עונש!

:מאונך
ה טרופי פרי )2 ירוק־כחול: גוון )1

 העיברי! בא״ב אות )3 באשכול! ערוד
 )7 (הפור)! פקודה )6 באפריקה! נהר )4

 )11 שנינות! )9 בארץ! מושב )8 ערך!
לשע מפורסם רופא־עיניים .12 ״שינל״!

 ריש- סמכות )21 (ש״מ)! בירושלים בר
 מחוז! )24 אדם! )23 וזיר! )22 מית!

 ה־ ממישפחת קוצני שיח )28 גבאי! )26
 השנה מחודשי )33 לילה! )31 וורדניים!

 )37 !זבח )35 !בתוכם )34 !העברית
 מעון! )40 באנגלית! כן, )39 ברושים!

באי נהר )47 מת! ולד )45 סגלגל! )42
 !פטיש מין )49 !חלקת־לשון )48 ! טליה

 )52 בארמית! שניים, )51 בסים! )50
 מציבת* )53 !במעברות נפוץ שהיה מיבנה

 ביותר! קשה חום־שחור עץ )54 זיכרון!
 הנביאים! מן )60 התחלה! בלי סוף )57
 !ים־המלח במיפעלי מיוצר )63 פגר! )61
 )70 אדם! מכל יותר חי )68 נוזל! )65

 כזה! הוא התיכון )71 מרכז! בהשאלה:
ה בצפון קיבוץ )74 בשמן! משוח )72

אמבי )79 שר! )77 זלזל! )76 ארץ!
 השתוקקו! )87 בעיזים; רך )84 ציה!

בעל-חוב. )91 מזמר! )89

1962 קשקשת
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

1959 קשקשת

 ויאט- יוצאי לקומוניסטים: שי #
אמרי בסרט קשורים וקמבודיה נאם
שחור. קאי

 ,121 חברון דר גייסי, יחזקאל
ירושלים

 חופי אל חותרת סירת־מחבלים 0
הארץ.
 ,7 אורלנסקי רח׳ יחישלום, שאיל

פתח־תיקווה
 ו- המצרים של השלום הצעת !•

קיסינג׳ר.
,356/6 התמרים שד׳ לנגסני, חיים

אילת
 את שפוצצה חומר־הנפץ חבילת •

שיחות-השלום.
 ,20 ברכיה רח׳ שרעגי, אילה

 תל־אביב התיקווה, שכונת
יחדיו. לה שחוברה ביצה ••

גולדבריר, שלמה סמ״ר
צה״ל ,2774 ד.צ. ,2174814 מ.א.

ת ו נ ו ט י ס ב
חריון שמלות #
הריון מכנטי •
ת • קו הריון טוני
ת # פו הריון חלי

ד כהן ד מו
 ,4 בנימי! נחלת רוו' תל־אביב, .

 החצר דרך ב/ קומה
בעיב 7 עד פתוח . .

)2-4 בשעות (סגור
ת״א ,50344 טל. סוכן: ע״י להזמנות

— סול׳


