
שבץ חוה גש^ס ת
מאוזן:

 )10 וח); מגבת )5 קין: אות )1
 )13 העצם; שומן )11 כלי־קשת;

 מילת־שאלה: )15 צונן: )14 מיהר;
 )18 המזבח; על הנשרף קרבן )16

 שהשפיע יהודי וסופר סוציאליסט
 נקי; )20(ואנגלס(ש״מ>; מרכס על
 או לפתח שמעל העליונה האבן )21

 פילוסוף )24 מסמר; )22 לחלון;
 הלוגיקה שיטת מחבר אנגלי,
 כפוף ישר, לא )26 שלל; )25 (ש״מ);

 פרי )30 אדום; מלר )28 (מ);
 ספר גבורת )31 הבשלתו; שנגמרה

 )34 הסתיימו; )32 זולה; אמיל של
 )38 משועבד; גרור, )35 ש...; מכיון

 )41 נאיבי: )39 השיר; נעימת
 חקר; חיפש, )42 עדין; לא מחוספס,

 )47 שיח־בר; )45 בעל־חיים; )43
 הטה )50 האריזה; משקל )48 תוך;
 אויב; )52 עוף־טרף; )51 רחם; חסר,

 או מדיני גוף של אישי הרכב )54
 רסיס־בקר; )61 אגודל; )57 צבורי;

 מנת־ )64 מעבר; מנע סגר, )62
 בר־ )66 הדפוס; מעובדי )65 אוכל;
 )70 השליך; )69 אביון; )67 מינן;

 )74 פרח־נוי; )72 שדה־מרעה;
 )75 בלימה; מניעה, — בהשאלה

 חד־ עץ )78 עוון; )77 נשא; טען,
וסוב טרופיות בארצות גדל פסיגי,

 עגולים; לעגל נהג )81 טרופיות;
 משענת; )85 הולנדית: קידומת )83
 )88 עול; הטיל — בהשאלה )86

 על־ יועץ־פלא, וקן, )89 אסקופה;
הי במיתולוגיה פילוס, מלך שם

 שקט: )93 הבית; כסוי )91 וונית;
 שניים; )96 פדיון־נפש; כסף )95
 נח: בן )102 מדף; )100 קוסם; )98

 התגוששות; )104 מילת־זרוז; )103
התחתון בגליל ולדהיים, )105

17 (ד

★ ★ ★
מאונך:

תינוקות; )2 ישראלי; מלחין )1
 )4 הצפוני; הכתר בקבוצת כוכב )3

 רענן; טרי, )6 שבצמח; הרך החלק
 בהמת־ )8 ממקומו; נעקר )7

 אי־ )15 גזל; )12 שניים; )9 משאות;
 )17 מפל־מים; )16 בקרב; הצלחה

 שמונה )20 בוחן; )19 רב; כסף
 אות־)23 רבה; בעדינות )21 עשרה;

ה במשטרה חייל )24 החיבור;
 רקב; )27 גדוש; מלא, )26 צבאית;

 )33 חבוי; )30 (ח); שעווה )29
ברור )36 יפוי־כוח; )34 חלמית;

 על־ידי הקשיים סלוק )37 והסברה;
בצמ הפרחים קשקשי )40 הסכם;

 )44 איבר־תנועה; )41 הדגניים; חים
 אדמת )46 ממקומותינו; שאינו מי

 בן־אדם; )49 בוסתן; )47 וטיט; עפר
 נוסח־כתב־ ,לימוד )53 יבש; )50

 נחשול; )55 (ארמית); צד )54 היד;
 )59 תן; )58 השופט; של מושבו )56

 )62 כתוב; חומר בדיקת )60 שליט;
 בית־ )66 הטעמים; אחד )63 פחד;
 משהו, )68 המוזות; היכל נכות,

שבר; רצץ, )73 אזמל; )71 דבר־מה;

 ראה שאותה העיר )77 עצמה; )76
 לאט־לאט, )79 בחזונו; הרצל

 ביחד; )80 מוסיקה; ובנחת, בנימוס
 נוזלים יציקת )84 פלא; )82

 דק; רירי חוט )85 דתית; למטרה
 )90 אותיות; בראשי לנוי, כתר )87

 לפני תבואה )92 כף־היד; רוחב
 נראה )96 אדום; צבע )94 הקציר;

 )101 יהיר; )99 בן־חיה: )97 כמו;
 מחבר )102 בארץ־המגף; נהר

 אחד )103 כפירי־אריות;
השוואים.

— ינאי אביניל--------------
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— הורוסקופ _
)21 מעמוד (המשך
 ומביא ביניהם הקשר את מחזק

לנישואים. תועלת
 שניים בין גירושים או פירוד

 הכל - הוליוודי בסימון יקרה אלה
 ודרמאתית. רועשת גדולה, בצורה
מה ויהנו ישתתפו ידברו, כולם

 בעקשנות יתנהגו שניהם הצגה.
 והילדים, הרכוש לחלוקת בקשר

 כפי אבל קשורים. שניהם שאליהם
 מתאימים מדי יותר הם שנאמר,

 קצרה פרידה ולאחר להיפרד, מכדי
יחד. לחיות שבים הם

אריה עם גדי
 ולעיתים קל, קשר אינו זה

 אהבה. על מבוסס הוא רחוקות
 ויש רעהו את איש מכבדים שניהם

 בעיקר המשותף, מן הרבה להם
 גם הסביבה. על להשתלט הצורך

 עיסקיים עניינים כלפי האחריות
נישו פני״השטח מעל וכספיים.

מק אנשים טובים. נראים איהם
 יכול שלא וחושבים בהם נאים

 יהיה האריה אבל טוב. יותר להיות
 של הקרירות בגלל בעיקר לחוץ
ביניהם. מינית התאמה אין - הגדי

 על עונה אינו זה כשתחום
 אינה הפרידה האריה, של ציפיותיו
משו נפרדים ואז לבוא. מאחרת

 אלא הפרטיים, בחיים רק לא תפות
 משותפת לרוב שהיא בקריירה גם

לשניהם.
אריה עם דדי

 העיקרי הנהנה הוא האריה
 ונוסך אותו מרגיע הדלי זה. בקשר

 להציג חייב אינו הוא ביטחון. בו
 שהוא החיצוני לרושם ולדאוג
בא לא פעם אף הדלי עושה.

 הגד■ בין הקשו
 סל, אינו ואויה
 הול■ בין הקשו
 עמוק הוא ראויה
 דגים בין והקשו
בגיל תלוי לאריה

 יכנס האריה אם אפילו בטענות,
 וחוטר״מעש, עצלות של לתקופה
 עמוק יהיה שייווצר הקשר כדרכו.
ביניהם. והבנה אהבה ותהיה

 בחשבון באים גירושין או פרידה
 אם או חשוכי-ילדים יהיו אם רק

 בעיות עקר. יהיה מהם אחד
 הם אותם, מטרידות אינן כספיות

 להיות מבלי בהן לטפל מסוגלים
מודאגים. או לחוצים
אריה עם דגים

 הקיצוניים ההבדלים למרות
 לעיתים ואישיותם, באופיים
 יחד. לחיות בוחרים הם קרובות
 ולחיות להתבלט אוהב האריה

 ובאווירה מסנוורים באורות
 עמוק, שקט, הדגים ועליזה. רועשת

 מאחרי- להימצא ומעדיף מלנכולי
 והדגים אקטיבי האריה הקלעים.

פסיבי.
 יהיו ביניהם טובים נישואים

 מבוגר יותר יהיה שהאריה בתנאי
 ממין הוא ושהרגים מהדגים,

 התקופה - ההיפך כשזה נקבה.
 אבל נפלאה, תהיה החתונה שלפני

 במהירות תתרחש ההתקררות
 חוסר בגלל בעיקר לאחריה,
 מזג חם האריה מינית. התאמה

ומרוחק. קריר והדגים וייצרי
 אחד אם יהיו גירושים או פרידה

 ויחפש נאמן יהיה לא הזוג מבני
 למיסגרת מחוץ נוספים קשרים

הנישואין.

החי
הגשו 1 צלחות

 אחדים רס״רים הודיעו צה״ל ף*
 שחיקת־ נוכח כי בשרות־קבע,

 את לגמור מצליחים אינם הם השכר
 מאגף־כוח־ רשות ומבקשים החודש

 ה־ שעות־העבודה אחרי לעבוד, אדם
 באיזורי במיסעדות במלצרים צה״ליות,
שרותם.

★ ★ ★
דל־קאלוריות

 למח־ מומחה הסביר תל־אביב ^
 ממי מחלימים של בכינוס לות־לב, ^

 יחסי־המין קיום חשיבות את חלות־לב,
 כי הנוכחים, את הרגיע המחלה, אחרי

 נכבדה אנרגיה ביזבוז משום בכך אין
 180 דורשת זאת שפעילות מכיוון מדי,

 פעם. בכל בלבד קאלוריות
★ ★ ★

הפלאפל אקדמיית
 עצמו אדם הציע תל־אביב ^
 לגראפיקה, לסטודיו כגרפיקאי ₪1

 אומנם כי מראיינו, לשאלת השיב,
 זאת, לעומת אך בצלאל בוגר איננו

שוק־בצלאל. בוגר הוא
★ ★ ★

כסף זה ילדים
 כי המישטרה, הודיעה חיפה ^
 כנופיית״ של עיקבותיה על עלתה ₪1

האחרו בשנתיים ביצעה, אשר פורצים
 נמנות חבריה ושעם פריצות, 100 נות,
11ל־ אם היא מהן שאחת נשים, שתי גם

מדי תר1י אחד כלב
 מזונות אשה תבעה נתניה ^

 יכולה אינה ששוב מכיוון מבעלה,
של מאחר יחסי־אישות, עימו לקיים

למיט קבע, דרך הבעל, מכניס אחרונה
 משכיב הגדול, כלבו את הזוגית, תם

 מבקשת שהיא ושעה לבינה, בינו אותו
ומגפף מלטף זה הבעל, עם להתייחד

בחיים עייר צריך
 החליט לכיש שבחבל נועם ^

 לאתונו • כשנולד מקומי, חקלאי
 פטר־ מיצוות את לקיים עייר־בכור,

 יש אחרת כי — י״ג) (שמות חמור
 — בעריפת־ראש ד,עייר את להמית

 העייר הופיע שבה חגיגית, מסיבה ערך
 ריסיו בתכשיטים, מקושט כשהוא

 הינומת־ עטור והוא באדום משוחים
 מאחד אותו פדה בעליו ובסופה כלה,

 התורה, כמיצוות במושב, הכוהנים
שה. תמורת

★ ★ ★
עגול הוא הכדור

 עולים שני הופיעו קיסריה ^
 מארצות־הברית, קשישים חדשים,

 במו־ שלהם הראשון הגולף למישחק
 מבטי־ החליפו המקומי, עדון־הגולף

 פעם נפגשו כבר כי גילו, השתאות,
 באליפות שנים, 46 לפני בחייהם,

 האמריקאית. טניס־השולחן
★ ★ ★

המפה על אנחנו
 אוסטריה מישטרת גילתה ווינה ^

 ל־ המיוחרת יחידתה קוברה, כי
 ברובי־סער מצויירת בטרור, מילחמה

 ובקו־ אנגליים בשכפצים אוסטריים,
ישראליים. בעי־פלדה

★ ★ ★

וכחוש מלוח
ע ב ש ־ ר א ב  באו־ מדענים הודיעו ^

 יפה עלו כי המקומית, ^ניברסיטה
 בשיחים כבשים להאביס ניסוייהם
 בתוצאת- אך מלוחה, בקרקע הגדלים

 שיחי־ האוכלות הכבשים אחת; לוואי
 ארבע רק בממוצע, שוקלות, המלח

הני כבשים של ממישקלן חמישיות
חסר־מלח. במיספוא זונות
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