
ם או ם שלא נ ס ר פו

 הוועדות יושכי־ראש שבר
 סיעת הנהלת אתמול דנה כן

 •צבר את להעלות בהצעה הרערך
 של לשברם דדיעדות ייעבי־ראש
 כי סוכם,■ הכנסת. ראש סעי־יושב

 הכילל הדיון בער. יתברר הענין
 שיתקיים חברי־הכנסת. שכר על

 של נגד־ניות־השכר שתיקבע לאחר
ההסתדרות.

 ים־יושר המערך ח״כ של נאומו להלן
 בכנסת, המערך סיעת בישיבת טיקוצ׳ינסקי

פירסמה: לא המערך שסיעת נאום
 כש- אלה, ומצוקה צרה בימי חברים!

 כלכלית, שואה סף על עומדת מדינתנו
 בפיחות לבחור אם מתלבט ספיר כשהחבר

 תביעת התביעה, ומתעצמת עולה מיתון׳ או
סוציאלי. לצדק בישראל העובדים מעמד

 בפני שנופיע יתכן? איו שואל: ואני
 בשורת כשבפינו בישראל העמלים המוני

 יכולה בכנסת כשסיעתנו והאחוה, השוויון
כזה? לשוויון דוגמא לשמש

 מוטל עול איזה לכם להזכיר צריך אינני
 מסיעתנו. כנסת חבר על אלה קשים בימים

 מישוב למקום, ממקום נוסע אני יום־יום
 ניחר שגרוני פיתוח..למרות לעיירת עולים
 ונואם: מסביר ומסביר, נואם אני כבר,

 כתקיעת כמוהן להעלאת־שכר הדרישות כי
 זו, חירום בשעת כי המדינה! בגב סכין

 מופנים להיות צריכים משאבינו כשכל
 בישראל איש כל חייב הבטחון, לדרישות

 רמת־החיים את להוריד החגורה, את להדק
להעלאת־שכר. התביעות על ולוזתר
 כשאני זאת, לעשות יכול אני איך אבל

 רואה: ואני בכנסת סיעתנו לישיבת חוזר
 הם היום כאן עמנו היושבים החברים כל

 יושבי־ראש תתי־שרים, סגני־שרים, שרים,
 אני אני, רק יושבי־הראש. וסגני הכנסת
 בלבד. ועדה יושב־ראש נותרתי לבדי,
 שרים של משכורות כאן מקבלים כולכם

 יושב־ראש של משכורת מקבל אני ורק
הסו הצדק איפה השוויון? איכה ועדה•

ציאלי?
 תובע אני בישראל העמלים ציבור בשם

 ההפליה! תבוט־ הקיפוח! יוסר מלא: בפה
 הועדות יושבי־ראש של שכרם מיד יועלה

בכנסת!
 אני בדברי. לקצר עלי יהיה אם לי סילחו

ה הנמלים פועלי באסיפת להופיע חייב
 להם לסתום צריך שכר. העלאת תובעים

! הפה את

 ״.1688 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו נכונה הפותרים בין

; ן ז ו א  חלק )5 כהה. אדום צבע )1 מ
 סרבו. )13 חסר). נכתיב יעיל )8 ספור. או
 מיתקן )17 הארץ. תושב )16 מזהיר. )14

 משלים ממשל )19 בנמלים. מצוי ימי,
ה המכ״ס מיתקני נלקחו משם )21 ידוע.

 שניתנו השמות )22 צה״ל. בפשיטת מצרים
מש שם )25 שרתחו. מים )24 לשא־טילים.

 )27 צרפתיה. קולנוע כוכבת של פחתה
 סרט )28 וקידושין. חופה לערוך רשאי

 נינו׳ )31 השמלה. או התיק בקצה חוט או
קט טורפת חיה )34 נגיעה. )32 למעביד.

 )40 אור. מחזיר )39 גבוה. עץ )37 נה.
 )42 לישראל. צרפת בין מחלוקת נושא

 אימרח )44 חסר). (כתיב תאמת על הודאה
 )47 נסיעה. אמצעי )46 מאמר. בראש קצרה
 מעוף לפי עתידות להגיד החכמה )49 בוץ.

(ר״ת). היושר מצד )50 (ארמית). הציפורים

 )56 נוח. נעים, )54 ניכסון. של סגנו )52
 ענפים. או עלים הוצא )57 באיטליה. נהר
מו תו )61 שהתפוצצה. מפצצה חלק )59

 של אביח )65 אותו. ינחם )62 סיקאלי.
 בית. יקימו )71 שוט. )68 שתקו. )67 תמר.

 )74 דן. )73 השחור. בים בולגרי נמל )72
ימי. בעל־חי

: ך נ ו א )2 דיין. לאסי דיין רות )1 מ
 תעלת )3 מלא). (כתיב מוסלמי חגים חודש

 משוויץ. )5 מובלט. )4 בהודו. גזולה מים
מה רועים שבטי )7 תאורה. אמצעי )6

 לפני 17ה־ במאה למצרים שפלשו מזרח
 היה צרפתי. ומדינאי סופר )9 הספירה.

 געש הר סו) צרפת. בממשלת תרבות שר
 )12 ומספנות. מטריות עיר )11 מפורסם.

 הפשט. ו)5 פחד. )14 ח״י. שכינויו מספר
הכדורגלנים מספר )20 סירוב. מילת )18
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א<ד<שע
פאנתו״ס

מ 14 השבוע עצרה ניו־יורק משטרת
 יהוד■ של עצמית״ להגנה ״הליגה י חברי

 פאנ־ ״אידישע בשס המנונים ניו־יורק,
 משלחת במשרדי שהתפרעו אחרי תר׳ס״,

 מטוס על ורשמו באו״ם ברית־המועצות׳
 הסיסמא: את קנדי בנמל־התעופה סובייטי

חי!״ ישראל ״עם
 העצורים של בבתיהם שנערך בחיפזש

 ה״אידישע של הפעולות תוכנית התגלתה
 השאר בין הקרובים. לשבועות פאנתריס״

הבאים: המבצעים את התכנית כללה
 | בשעת באויב סובייטי מטוס חטיפת •
 בנמל־ והנחתתו ללנינגראד מבוקרשט טיסה

לוד. של התעופה
 חברת במשרדי פצצת־תופת הנחת •

בדאלס. איירופלוט הסובייטית הטיסות
 אנטול הסובייטי, השגריר חטיפת •

 ולומר תפילין להניח ואילוצו דוברינין
ישראל!״ ״שמע
 קופסאות בתוך פצצתיזמן הטמנת •

 לקראת שישלחו קניידלעך של שימורים
ב.או״ם, הסובייטית המשלחת לחברי פסח

 ה״בולשוי להקת לעבר בבזוקה יריות •
בניו־יורק. הבא בחודש שתבקר תיאמר״

 האו״ם בנין לפני מחאה הפגנת •
 החבלה אירגוני של הטיהור פעולות על

ישראל. נגד הערביים

 )26 הטבע. בדרך )23 עיקרי. )21 בקבוצה.
 )30 ביטחוני. מוסד )29 אריגה. מכשיר

 חיה. מכונח )32 למחשבים. מיקצוע־עור
 של רומן גיבורת של הפרטי שמה )33

 חסר). (נתיב מצרפת גורש )35 ווק. הרמן
 )38 מלאכה. סיים )37 כאב. קריאת )36

 פרשת במרכז עמד נורבגי. מספנות בעל
 בפרשת צפרדע בלע )41 הטילים. ספינות
ה מזכיר )45 רעב. )43 המילים. ספינות

 )51 זמר. )48 עפר. גוש )47 הסתדרות.
 ב־ דרגה )52 (בארמית). צור קשה, אבן

 הפיאודלי במישטר משועבד )53 צה״ל.
ב המוות ממחנות אחד )55 מלא). (כתיב
 )60 בתוכה. )58 זו. עיר ליד היה פולין

 או שרופה זפת )63 במצרים. קדומה עיר
 קש )66 מיכשול. מגפה, )64 אדום. טיט
חשמל. מידת )70 עני. )69
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