
שיקופיות מטי מקח־ טו או

 עם היחידי ״ליזיגאנג״, מקרן־שיקופיות
רחוק — ושלט 24׳ע קוורץ־יוד נורת

 במחסנית ומצוייד )£6מז01:6ב)-0מ1ז:01(
ליזיגאנג. של הפלא

יותר. ויפה בהירה השיקופית — קוורץ־יוד עם

שיג ה ת ל יו ו חנ ם ב לו צי ת ה רו ח ב מו ה

ת פיו קו שי ת־ סני ח מ

 פטנט עם גלויה מחסנית
 לבל השיקופיות להצמדת
 כשהמחסנית גם תיפולנה

הפוכה.
 הצילום בחנויות להשיג

המובחרות.

שבץ ה העוד□ ת 4434 הי
:ז ו א ט  לא- )1 !

ה בטנוז, )4 צלול;
ל בכלי־הקשת גדול

 מה?, )10 נגינה;
 )11 (ארמית); מי?

 )13 מלת־שלילה;
 שר-הצבא של אביו

בלי )14 שאול; של
ה בקרש רחבה טה

 בקרש לחריץ נכנסת
 עץ־פרי )15 השני;
שלל )17 קוצני:

 ■מ׳׳ט); (בראשית
טו חיים בעל )19

על כיסוי )20 רף;
שו )22 לגוף; יון
טב או חוליות רת

 אחווותזו רבות עות
 )26 כנף; )25 בזו;

 טשט־ ו י שחלק עץ
 עורות; לעיבוד שים

 )30 פנוי; זמן )27
חי מפעולת שארית

 )32 בחשבון; סור
 איטליה; בצפון עמק

 )34 טלת־זרוז; )33
 אוזניים בעל מכרסם יונק )37 ענד. )36 סוד;

הפעולה; אפשרות את מצמצם )39 ארוכות;
 אדמת על ויפול שינגף נוכרי מלד שם )41

הימים); אחרית תזוז — (יחזקאל ישראל
 בירושלים לשכונה שם )44 רכוש; הון, )42

 )50 בקר; בז )48 ניצוץ; )46 ובחיפה;
קו מעטפת עלי בעל צמח־בר )51 רטוב;
 עתיקה, מדת־לח )55 משקה: בלע )53 צניים;
 שמן; כבש )57 ח׳): (ישעיהו סאים שלוש

 שאינו )60 (לועזית); לודר )59 לעצמי; )58
גבוה.

: ד נ ו א  )3 ישן; )2 דם; טפטוף )1 ס
 )6 הולנדי; לשם קידומת )5 נגינה; כלי

 שבאגדה, הנהר )9 כסות; )8 עני; )7 נפעם;
)12 נזעפו; נח ובשבת השבוע בימות הגועש

לקלי שמתחת הסיבית השכבה )15 לפנים;
 )18 ואפורה; קטנה צפור־שיר )16 העץ; פת

השלו היום )23 עוגה; אפה )21 חסר־כל;
 (בגימטריה); העומר בספירת וחמשה שים

 הסתתר )26 בלילה; הטורף חיים בעל )24
 )29 להיכן?; )28 אויב; על להתנפל כרי

 או קולי אפקט )31 קטנים; איים קבוצת
 שזר־ פרה )32 בקולנוע; או ברדיו חזותי
 זאת; )35 עונות; למלוי משמשים עוניו

 וטהור; נקי )40 גן־חיות; )38 מחבב; )37
 )45 מנחה; )43 לרבות; הבאה מלה )41

 בשרות העובד האדם )46 בעברית; מאטקה
 אחד חג, )49 לשמן; כלי )47 השידור;
 עדין, )52 לירושלים; עלו שבהם מהחגים

 מלת־ )58 קו; סימן, )56 בגד; )54 ענוג;
לעבר. תנאי

מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 ולצאת קום להשכים כדי והוללות אורגיות
לגליל!
הזה! לדור שייך שאינני חבל מה
ייבוש אחרת: בשליחות עסקו דורי בני

 אשר את ידענו בקדחת. ומלחמה ביצות
שלמה. באמונה הכל וביצענו לעשות, עלינו

 השמין, הפלמ״ח דור השתנה: הכל היום
ובעט. בעסקים הרתיח

ניו־יורק וינר, יעקוב

 אורי של להגנתו נחלצתם פתאום מה
 המסתובב שמריהו, מכפר הבטלן דייתיס,

ל כדי הערבים בין
המדינה? את השמיץ

 הולאמה בתוניס
 של חנויות שורת
אפי קם ולא הורי,

 כדי אחד ערבי לו
כך. על למחות

שמקי הרע מה
בכר יפה עיר מים

 משלמים הרי מיאל?
 טוב כסף לערבים
 רכושם, על כפיצוי

 זה את מנצלים והם
פר מכוניות לקניית

 רמת־ ולקיום טיות
גבוהה. מחייה

צפת סופר, ישעיהו
 אדמותיהם עבור לערבים המוצע הפיצוי

ני ללא ״פיתוח הכרוז חותמי מגוחך. הוא
לשמי בלתי־תלוי מוסד הקמת תבעו שול"

כך. על עירעורים עת

 אך — לטובה אותנו הפתיעו הביטניקים
התחלה. רק זוהי

 עכשיו רק יבוא שלהם האמיתי המיבחן
 כפי ולהמשיך, להתמיד מוכנים הם אם —

ש או שנים, במשך הזה העולם שעשה
ונחמדה. אחת בהפגנה סיפוקם על באו

מחכה. אני
תל-אביב כירדן, חייב

האמנם?
שער את לחדש לכם הציע אחד קורא

(העו הישן הגליון
בו )1135 הזה לם

 ״צד,״ל כי נכתב
גרמניה״. את מזיין

 לכתוב הציע הוא
 כי החדש השער על

ל הפסיקה ״גרמניה
צה״ל״. את זיין

 ספק מטילים אנו
הפ האמנם בכך.

סיקה?
 רהאוט דב

לוין, ושמעון
הולנד אומן,

תבנה שהממשלה בן־גוריון הוא ראוי
הצדק. ולדורשי האמת לחקר מכון עבורו

ארצות־הברית פלורידה, גורדון, יעקב
האמת. חוקרי לחקר לפחות או

מלהזכיר הם
מה ניצחי: לנושא המאוחרת תגובתי

לגרושות להן קרה
 (העולם הישראליות

 ה־ מה )?1425 הזה
בנישו הזה זילזול

אין?
ה מוסד כל האם

קרש־ הוא משפחה
ל שאפשר קפיצה,

וממנו? עליו קפוץ
 היתה לא המערכת

בנו לטפל צריכה
 על כזה. עדין שא

 אין זה כגון דברים
 בכתיבה. להרבות

ארצות־הברית ניו־יורק, בוכקר, אהובה

לבוחר דו״ח
מ רבים יעמדו ספורים חודשים בעוד

מפ לאיזה קשה: בעייה בפני ישראל אזרחי
קולם. את לתת לגה

 יותר קשה הופכת זאת לשאלה התשובה
 משנה המפלגות מן שחלק משום שנה, מדי
מח אינו אך הזמן, עם ותוכנו צביונו את
לכך. בהתאם ותעמולתו סיסמותיו את ליף

 חברתי־ ניתוח לעשות היה הראוי מן
והחיצוניות הפנימיות מגמותיה של מדיני

רהאוט
האמת על האמת

 עיניו את כך על־ידי לפקוח מפלגה, כל של
הבוחר. של

 זה שתפקיד מישהו לי לתאר יכול אינני
הזה. העולם מאשר יותר לו יתאים

כת סידרת לנו להגיש חייבת המערכת
בספרון. אחר־כך ולהוציאן כאלה, בות

 דמיין, פרנקפורט שנוקם, הנם ד״ר
המערבית גרמניה

ליצלן רחמנא
ה של הפעילים חבר מטה, החתומים אנו,
 בעיר שיחי׳, מפרעשבורג הרב ע״ש ישיבה
 על בזה מכריזים תובב״א, בני־ברק הקודש

 כל דעת ועל המקום דעת ועל הקהל דעת
אד על והמתהלכים הזצק״לים הישיבה,

 שרון ל״ע ר״ל המופקר שהאברך מתנו,
או נולד לא ),1426 הזה (העולם אמיר  ו/

או גדל לא  למצודת לחופה, חונך לא ו/
קדישא. בישיבתנו טובים ולמעשים

 אכדשה פיינגורד, אלימלד ר׳
 ישוב שאר מצרמן, גדלי׳ ליפסקי,
בני-ברק כז׳ז׳ינסקי, ופסח כן־כרוך

 פ״נ־ אלימלך שר׳ לנו נידמה היה לרגע
 קיבוץ של למכתב מתכוונים ועמיתיו גולד

).1430 הזה (העולם בית־השיטה

למחדל הזמנה
 יבוא: כי בטוח והייתי זה, לרגע חיכיתי

 תצלומי־חן פירסום
פז. אביבה של

 הופיעה היא פעם
 טברייני במועדון
הופ לפני בית־גיל.

 אותה הזמנתי עתה
 לא והיא לריקוד,
 הפכתי מאז סירבה.

 הנלהב. למעריצה
נזרי, אופי

טבריה

מוגנים פרחים
 באביב כפרחים

 נע־ בארצנו צצות
רות־הזוהר.

מוכ בחורה הינד, למשל, אלמגור, גילה
 לעמדתה להגיע כדי קשה שעמלה שרת,

בנדיקט? בבתיה מצאתם מה אך הנוכחית,
 שקרא מי הכל? את קובע היופי האם

 חייך בוודאי ),1432 הזה (העולם דבריה את
 לעצמו מחלק שאדם מגוחך זה הרי לעצמו.
מחמאות. הרבה כל־כך
 היה בחיפושיו, ממשיך היה גודיק אם
מזה. יותר אלא ויופי, זוהר רק לא מוצא

ירושלים לויתם, אסתר

כטבריה מוראל
 בטבריה הספורט וחובבי כדורגל אוהדי

 לכדורגל, ההתאחדות של נוהגה על מוחים
ה ערי את מעודדת קטנות, ערים המפלה

הראשיות. ארץ
 התרענו הליגה של הראשון בסיבוב כבר

 הגרלה. ללא נעשה הטבלה שסידור כך על
ירד. שחקניה ומוראל מכך, סבלה עירנו

טבריה אמוזג, א.
צודקת לעולם טעות

שוט בעניינים להתייעצות יבוא הארימן
המדינות לשתי ף ט ו ש מ עניין בעלי פים,
המשמר). (על

בית-זרע כך־נחום, דויד
בשופרסל ודגים גבינה גנבה 6 בת אשר,

(מעריב).
ירושלים מלמד, אתי

(מו 1500״/ הנחה קסטור, כביסה מכונות
במעריב). דעה

נהריה לוי, ראובן

 תינתן זה כמדור קדימה זבות
 המצרפים קוראים של למבתביהם

למבתכים. תצלומיהם את

מיכרז
שים: הזה״ ״העולם דרו למערכת

ספורט, פתב (1)
מגיה, (2)

ת. לעבודה מת־ המעוניינים חלקי
למערכת בכתב לפנות בקשים
תל־ ,136 ת.ד. הזה״, ״העולם

ת ולציין אביב, כתו־ שמותיהם, א
ם השכלתם, גילם, עיסוק בותיהם,

ם ונסיונם ד (היכן, הקו הנוכחי
המע־ על זמן). כמה ומשך מתי

״עבודה״. לציין נא טפה

נזרי

1434 הזה העולם4




