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מאוזן:
 במהרה שלא מעולה, שעור ז)

 אורגני חומר )5 );3,3( יישכח
 מספיק; )11 נחלש; )10 במזון;

 מישראל; שבט )14 נמלט; )13
 כך )20 מגש; )18 נא!; גשה )16

 ארץ; ושמה עיר )21 להיות; צריך
 ההמשך; בממשלת גם שר )22
 )26 התורשה; יסוד )25 הידד; )24

 )30 מתכת; חוט )28 רפורמה;
 אציל; שר, )31 אירופית; בירה

 מקומיים; תושבים פקדונות )32
 ענף )35 ההשפעה; תוצאות )34

 ראשון אבי )38 משובח; פרי מעץ
 )41 השוואים; מן )39 אבותינו;

 )43 נסיגה; )42 שלילה; מילת
 המוביל )45 הקולנוע; מסך

 )48 מוסלמי; אציל )47 בדרך;
 <ש/מ>: בארץ התעופה מאבות

 זיז, )52 מצרי; אל )51 נשק; )49
 קשר )57 פילוג; )54 בליטה;
 רטט, )62 מופיע; )61 למתניו;
 אני; )65 אלים; רשע )64 הזדעזע;

 )70 חשיבות; )69 שלל; )66
 תרכובת )74 בער; )72 בחוסר;
 )75 מים; מינוס כהל של כימית
 מרפא; )77 במאונך; היורד הגשם

 עץ קורת )81 גדול; רב )78
 גדול )83 הרכבת; לפסי מתחת
 )86 קיבול; כלי )85 בבל; אלילי
 בסולם הראשון )88 שריון;

 )91 דיאלוג; )89 הצלילים;
 )96 נטש; )95 מפרנס; )93 מסמר;

 על לוותר מוטב )98 בחל;
 )102 בסיס; )100 זה; של שרותיו

 )104 בוסר; )103 רענן; שיח
 באסטרונומיה מרחק יחידת

 )4,2( ועיקש מרדן )י 105 );3,3(
מלמד). לא (אבל

מאונך:
 )2ג׳ב׳); היבש(הושע מידת )1

 שארית )4 לא; עדיין )3 גבבא;
 אומץ לא שעדיין מטבע )6 החוב;

 עיקרי מספר )8 בוחן; )7 אצלנו;
 בתלמוד מסכת שם )9 הרמב״ם;

 )15 כאב; חולי, )12 טהרות; בסדר
תס מערבולת, — בהשאלה

 של שמו או עץ בול :)6 בוכת;
 דרום כסף )17 כלכלי; יועץ

 )20 אמנה; קטן )19 אפריקאי;
 מוכה )21 אחה; למקום עבור

 חיית״טרף; )23 הגדלות; שגעון
מפרנס; )26 מזרחי; תבלין )24

הצ ממבשרי סוציאליסט, )27
 אחרון )30 שייכות; )29 יונות;

 דרגות נושאת )33 (ארמית);
 )36 מגרש; ככר, )34 הקצונה;

 חרדה; פלצות, )37 קוצני; צמח
 משאבת )41 ל״קבלה"; כינוי )40

 נמוך )46 שניים; )44 הדם;
 )49 אנא!; )47 אחת; בדרגא

 )53 הפקיר; נטש, )50 פרי־בטן;
 למנות חלוקה )54 אספקלריה;

 קבוץ )56 שליח; )55 קבועות;
 עשב; קציר )58 הארץ; בדרום

 נוצח; הובס, )60 נשים; צעיף )59
הצמיחה; ראשית )63 סוד; )62

 הזיתים מן השמן כבוש מקום )66
 קריאה עשית! יפה )68 );3,3(

 );2,4( כהנים ברכת אחרי לכהן
 השבטים; עשרת יצאו ממנה )71
 הגיע; )76 מלחמה; מערכת )73
 הירוק, )79 רואים; מאין טמון )77

 )84 פטמה; )82 סוג; )80 חיזוק;
 יעקב של ביצירתו פלאית עיר
 גוף; )87 פחם; של שחק )85 כהן;

 בכנסת סיעה )92 חנק; לחץ )90
 )96 מדוכא; עגום, )94 ישראל;

 )99 מת; גוף )97 נפש; גועל
 )102 זירוז; מילת )101 צאצא;
בקר. בן )103 כיוון; שאלת

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים ★
 מניקור פדיקור קוסמטיקה - נשים ספרות
לצמיתות(אפילציה) בחשמל 1שיע הוצאת

יופי ומכון סלון ★
 טיפול פסים. צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסחקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחיתם *

229388 ;226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,
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)33 מעמוד (המשך

 שר־התעשייה־והמיסחר פת, גדעון
 המתגורר פת, במכוניתו. בעצמו נוהג

 שלו הנהג עם בוקר בכל נפגש בסביון,
 בבית־דגון, המישטרתי המיתקן ליד

 ח״כ עכשיו מרצה שבו המיתקן אותו
 בעבודות־חוץ. עונשו את אבו־חצירא

 את ומסיע פת נוהג קרובות לעיתים
לירושלים. נהגו ואת עצמו

 ללא שרון, (.אריק״) אריאל
וכ גדולים בצעדים חוצה מיקטורן,

 אינו הכניסה, שלפני הרחבה את בדים
 יוצא מדבר, אינו למצלמות, מבט מעיף
לבדו. המישרד אל ונכנס

 ושקט, מטופח אלגנטי, ארנס, משה
 רק תמיד כמעט בצניעות, לבוש

 חולצה קרובות לעיתים בחולצה,
 מסהר דיפלומטי. חיוך משובצת.

פנימה. להיכנס
 תמיד היטב, לבוש תמיד לוי, דויד

 בבית־שאן גר שהוא למרות בזמן, מגיע
 לירושלים. הדרך את יום בכל ועושה
המצלמות. אל מחייך תמיד

 החדש, השר גחפר, (.פייסי״) פסח
 לעיתים. מאחר ממעמדו, נרגש עדיין

לבוש מולוו ממכונית• יורד הוא

לורנץ ח״ם
שר לא

 בקלילות מדלג ובחולצה, במיכנסיים
 מנסה כשהוא המדרגות, על כבדה

 הליכה. כדי תוך המיקטורן את ללבוש
בעתלית. גר כידוע, גרופר,

 שר־המדע־והתשתית, נאמן, יובל
 שלו המיקטורן בחליפה. תמיד

 לעיתים מסורקת. בלוריתו מכופתר,
 כמו לבנות, בנעליים הוא קרובות
אחר. מעולם

 לישיבה, מתכנסים חברי־הממשלה
 למטה, הקטן בחדר זמן, ובאותו

 שתצא עד שש־בש, הצלמים משחקים
החוצה. החבורה

 לישיבת מצטרפים לעיתים
 שרים. שאינם שונים, אישים הממשלה
 שם להופיע הירבו האחרונים בשבועות

 מודעים הללו אגודת״ישראל. חברי
 אמצעי־התיקשורת. של לחשיבותם

 הכתבים, עם לדבר תמיד מוכנים אלה
ובפירוט. באריכות שאלה לכל עונים

 עם לדבר מוכנים אינם השרים רוב
 כמעט, היחידי, בצאתם. העיתונאים
 לוי, דויד הוא אליהם שמתייחס

 זאת עושה הוא סגן־ראש־הממשלה.
 ובסימפטיה. בחיוך, באלגנטיות,

 בחיוך בדרך־כלל מסתפקים האחרים
 הממתינה, הוולוו אל בזריזות ורצים

 מסתלקים ואז פועל, שלה כשהמנוע
לדרכם.

 אחרי הכתבים רודפים לעיתים
 נואש כמעט בנסיון הנחפזים, השרים
 אך הצהרה, איזושהי מפיהם לדלות

 ונעלמים באלגנטיות מסרבים אלה
 השרים לפעמים המכונית. בתוך

 אפשר ואז לכתבים, נעתרים בכל־זאת
 של בפינה מסתודדים אותם לראות

עימו. ושרו כתב־כתב מיגרש״החנייה,
■ סרגוסטי ענת

החי
שדולרים1

 בעת אזרח, קנה ראשון־לציון ^
 של גדולה כמות הדולארים, בהלת ^

 ביטחון, ליתר החביאם, ירוקים, שטרות
 כאשר לגלות, נדהם ביתו, גג רעפי בין
 הדולארים רוב כי אוצרו, את ליטול בא

 צעדו אשר היונים רגלי על־ידי חוררו
 ייאלץ והוא הדולארים, על ושוב הלוך
 מישרד־האוצר להחלטת להמתין עתה

 השטרות הועברו שאליו האמריקאי,
 יקבל וכנראה ישראלי, בנק על־ידי
 אשר הדולארים, עבור רק תמורה

 נפגעו לא הסידוריים מיספריהם
היונים. צעדי על-ידי

דלא־קיימי נכסי
 ציבורית ועדה הזהירה תל־אבים ף*
 למכור הצליחו אשר נוכלים, מפני ^

 מאושרת כקרקע למשקיעי־חוץ
 של המרומזר הצומת את בנייה לצורכי
 נוספות חלקות־אדמה וכן רעננה

 שפת־הים, על נמצאות הן כי שנתגלה,
 ואפילו בשמורת־טבע בבריכת־דגים,

לאומי. בגן
★ ★ ★

שגה עוגה, שגה,
ב ף אכי  המלון שף גילה תל־

 החתונה עוגת כי הילטון •1
 כה, עד אצלו שהוזמנה ביותר הגדולה
 75 והכילה מטר שני של לגובה נישאה

 קילו 20 סוכר, קילו 75 קמח, קילו
 מרציפן. קילו וארבעה ביצים 250 קרם,

★ ★ ★
צריך... אתה כאשר

 בלשים, חוליית פרצה תל־אביב ן*
 מגורים, לדירת מעקב, אחרי *₪

 מיליון של בשווי גנוב רכוש בה גילתה
 מעילים, שמלות, מאות ושכלל שקל
 לרכב. חילוף וחלקי ספורט בגדי

 שמצאה הצעיר את עצרה המישטרה
 מהסברו השתכנעה שלא מאחר בדירה,

 מכיוון לשירותים, לצאת מוכרח היה כי
 יותר להתאפק יכול היה לא שפשוט

 הראשונה לדירה נכנס הכל, בסך והוא,
פתוחה. היתה שדלתה

★ ★ ★
יהודיים עסקים

 כי ישראל בנק גילה ירושלים ך*.
 כל על כמעט רב כסף מפסיד הוא ^

 ההנפקה עלות מנפק: שהוא מטבע
 מטבע של וההטבעה) הגלם (חומר
 מטבע של אגורות; 22 היא אחת אגורה
 מטבע של אגורות; 28 — אגורות חמש
 ושל אגורות 57 — אגורות עשר

אגורות. 79 — שקל חצי מטבע
★ ★ ★

תבוא שלא צרה כד על
 איש־עסקים הורשע תל־אביב, ^
 מטבע״חוץ אחזקת עבירות על ^

 בחווילתו שבחיפוש מאחר ונשק,
 100 דולר; אלף 178 נתגלו בסביון

 במישקל זהב מטילי זהב; מטבעות
 חמישה גרם; 672ו־ קילו שני של כולל

 כדורי 183ו־ אקדחים שני רסס; רימוני
אקדח.

★ ★ ★

מלבות רביעייה
מוקז שוטרי איתרו ירושלים, ך*
 מאוחרת לילה בשעת המישטרה ^
 ממכשיר האזעקה קריאת מקור את

 בבתי בשעתו שחולק איתורית
 בכוחות חשו ישע, חסרי קשישים

 ,80 בת קשישה לבית מתוגברים
 מכיוון הוזעקו כי לשמוע הופתעו
 ליישב הצליחה לא הבית שבעלת
 שלוש ובין בינה קלפים מחלוקת
 מישחק בשעת גילה בנות חברותיה

 עד המקום מן יצאו לא שלהן, הפוקר
 את לסיים הגברות את ששיכנעו
לבתיהן. ולשוב המישחק


