
שבץ ר 0*111:1 ונ גי

ינאי
מאוגך:

 ג׳) עתיק(ישעיהו תכשיט־נשים )1
 מגלה אנגלי, בקטריולוג )5 ):3,3(

 אם־הפנינה: )11 קיטור; )10 הפניצילין:
 חבר )15 ענן: )14 כוון: מורה )13

 )18 פרי־שקמים: קטף )16 בממשלה;
 (איוב ממזלות־הכוכבים לאחד כינוי
 רקב; )22 טריק; )21 במתינות; )20 ט;);
 במוסיקה; תו )25 ובנחת; בשלווה )24
 י״ר>; (דברים עז־הבר )28 קללה; )26
 בימי־ ומטבע משקל )31 יבבה; )30

 אחרון )34 בנמל; עובד )"32 קדם;
 הנקבי האבר )35 בפומבדיתא; הגאונים

 )39 שבפינו; השיניים מן )38 הפרח; של
 )42 זלזל; לעג, )41 זאת(ארמית): או זה

 שור; עוול, )45 אביון; )43 דימה; חשב,
 עץ )48 הכלבים; ממשפחת טורף )47

 בהרת- )50 המינים); (מארבעת עבות
 את שפיתח הסקוטי המהנרס )51 קיץ;

 כלי־הקשה; )52 (ש״מ>; מנוע־הקיטור
 )61 החוצה; הגיח )57 מכותר; );54

 שלחופו הנהר )62 מלאכותית; גבעה
 )64 יחזקאל; בספר תל־אביב שכנה
 ירושלמית; הוצאת־ספרים )65 נכרי;

 הזוחלים; מן בעל־חיים )67 ענף; )66
 בארצות־ העליון בית־המחוקקים )69

 הטעה, )72 אורח־חיים; )70 הברית;
 )77 מזל; )75 העונות; אחת )74 שיקר;
 דת מייסד )81 מזרח; )78 שוטה;

עץ )86 רשע; )85 שמח; )83 הקראים;

ריח פרחים הקטניות,-בעל ממשפחת
 עצירה, )89 כלי־חפירה; )88 ניים;

 )95 צעיר; )93 אבר־תנועה; )91 סתימה;
 )100 דגל; )98 צעיר; כבש )96 זהב;

 אל )103 נקי: טהור, )102 פת־מאכל;
 נשיאים רוב של מצב )104 מצרי;

מיתרים. בעל נגינה כלי )105 ברקיע;

מאוגך:
 )3 הגפים; אחת )2 רע; ריח הדיף )1

 )7 רטוב; )6 בן־בקר; )4 חגיגית; הבטחה
 )9 השוואים; אחד )8.הנחת־יסוד; רקע,

 פתי )15 הלל; )12 בעמק; קיבוץ
 )19 חרב; )17 התיפח; )16 (ארמית);

 )23 קשה; טענה )21 זעם; )20 מעריך;
 )26 במשחק־המלכים; מצב )24 צונן;
 בת־קול; )27 מפראג(ר״ת); הגולם יוצר

 )33 אמיץ־לב; )30 ראשון(ארמית); )28
 בא )36 מבטא; )34 לשעורים; חלוקה
 )41 און; )40 צור; ליד כפר )37 בימים;

 )46 רוח־רפאים; )44 עמוק; גברי קול
 לתנאי; מילת־חיבור )47 מילת־שאלה;

 )50 נחליט; גדות על הגדל צמח )49
 מזהיר )54 אגואיסט; )53 חרש־ברזל;

 )56 העברי; בדקדוק בניין )55 בחומרה;
 )60 טכסט; )59 סוד; )58 משענת;

 שליח; )63 לנוזלים; מיכל )62 קסטה;
 )71 מתרס; )68 הכנרת; חוף על תל )66

 פתחו )76 בסיסי; )73 התקין; הסדיר,
 טעות; )79 נמר; מין )77 הר־געש; של
 יציקת )84 בחלקו; מבושל )82 כאן; )80

 מזימות; חרש )85 דתית; למטרה נוזלים
 הארוכה הצלע )90 פעוטים; ילדים )87

 השופט אבי )92 ישר־זוית; במשולש
 )96 לבעור; חדלו דעכו, )94 שמגר;
 לתזוזה; הוראה )99 פנה; )97 כפיר;

 מילת־ )103 בבואה; )102 בוסתן; )101
המעטה.
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 מלאכותיות ציפורניים
 אמריקאית בשיטה
 באחריות חזקות
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 ועסקים סקס
סמויים שותפים בלי

 למניעת מכשירים *
בטלפון ציתותים

 לגילוי שירות *
מושתלים מיקרופונים

מתכת מגלי *
 אוטומטיות מזכירות *

 בע"מ דוקטור רדיו
,18 עליכם שלום רחוב

286444 טלי - תל־אביב

עבודה סידור
 מילד חיילי 26 נעצרו בירגית ^
 מדוע הסיבה שהתגלתה אחר אים, *■
 המילואים ששירות כך על עמדו הם

 הגדר של במעבר־הגבול יהיה שלהם
 קבע, דרך יוצבו, הם וכי הטובה,

האפ זאת היתה בלבד: במשמרת־לילה
 עברו שדרכם השערים, לפתיחת שרות

 כשהם חבריהם, ממנה ושבו ללבנון
 קופסות אלפי הזמן, במשך מבריחים,
 מכשירי מאות אמריקאיות; סיגריות

 ויסקי של קרטונים עשרות רדיו־טייפ;
חשיש. טון וחצי

גלויות פיזור
 סוכנות־ פירסמה ךיתל־אביב

ת עו סי  ואביב, פסח טיולי רשימת לנ
נוס טיולי הכותרת תחת הציעה,
 למארוקו(דרך טיול זה, ליד זה טלגיה,
לפולין. העבר: אל ומסע פאריס)

אסימון... שמתי
 חי־ המישטרה ערכה תל־אביב ^

 שנחשד ארם של בדירתו *■פוש
 מקלטי־רדיו; 20 בה גילתה בפריצות,

 מערכות תריסר רדיו־טייפ; מכשירי 20
 המקוריות; באריזותיהן כלי־עבורה

 ציבורי וטלפון מכשירי״טלפון שלושה
אחד. מפורק

• • •
שכאלה חיים

 להתאבד, צעיר ביקש כרכור ^
 בחיים; ונשאר כדורי־שינה !■בלע

 הכיריים מברז ששיחרר הגאז את נשם
 ממירפסת קפץ בחיים; ונשאר במטבח
 למישטח הרביעית שבקומה הדירה
 בית־הדירות לפני שברחבה הדשא
כש המקום, מן נמלט בחיים; ונשאר

ש ניידת־המישטרה, צפירת את שמע
המקום. אל הזעיקה אשתו

לבדו הלחם על לא
 להצעתו שופט נענה תל־אביב ך•

ל ש  את להפחית ביקש אשר אדם, ^
 הוא שאותם החודשיים דמי־המזונות

 היא שאין בטענה לאשתו, משלם
 להיווכח בני־הבית, צורכי את מספקת

 גילה בבית, ביקר עיניו, במו בעובדות
 תפוזים שני רק נמצאו במקרר כי

 לחם כיכר אחת; חלב שקית רקובים;
 של ריקה וקופסה מרגרינה מעט עבש;
נמס. קפה

• • •
הניידות גשר

 להת־ אדם הצליח לא נתיבות ^
ה אמבולנס, נהג למישרת *■קבל
 את שהציג אחרי ומטה, 37 לבני שמורה

 כבן מופיע הוא בה שלו, תעודת־הזהות
 שבו שלו, פינקס־המילואים את .41

 יכול היה ולא ,39 כבן מופיע הוא
 שבה — שלו תעודת״הלידה את להציג

 מכיוון — 37 כבן לטענתו, מופיע הוא
לו. אבדה שזאת

 לי שמור
לד ואשמור

בשירות חייל ביקש הרצליה ^
*  רס׳׳ר של התערבותו את חובה •

 המבוגרת אשה שישכנע כדי יחידתו,
 הקשר את להפסיק שנים בכמה ממנו

 כי לגלות נדהם ביניהם, הרומנטי
 מציב החל אך כבקשתו, עשה הרס״ר
 וזה לתורנויות־לילה, קבע, דרו אותו,

 עם ולבלות לצאת יוכל שהרס׳׳ר כדי
אשה. אותה
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