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 ׳׳1760 ״תשבץ המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין

בעולם

.מאוזן
מח מלאכת )7 יופי. )5 המת. אשת )1

 )15 מעמקים. )12 פנימי. כורח )11 שבת.

 אצולה תואר )18 התקוממות. )16 גדוש.
 זהב. )23 פרח. מין )21 החד. הקצה )19
 ״ממלא מחבר אירופי, מחזאי )26 גועל. )24

 כחוש. )31 במושל. בחרו )29 המקום״.
 )36 ואני״. ״חדוה מחבר )35 מליצה. )32

 )39 שלילה. מילת )37 אלוהים. מכינויי
 בשמן. מרח )42 קוסם. )40 כאב. קריאת

 עבירה של במקרה רק המופעל עונש )43
 יחיד. גוף, מילת )46 חבוט. )45 חוזרת.

 פשתן. )51 פטפוט. )49 מזרחי. תבלין )47
 מאיזה הגרוע המין )55 כאש. בער )53

 ארמון. )61 תחבולות. מלא )58 דבר. שהוא
 מאה )65 אסיאתית. מדינה )64 חיק. )62

 אחר מקום )68 פרוצדורה. )66 ברכות(ר״ת).
 כל הישנה חיה )72 בליטה. )70 (ר״ת).

 הפה. כבד תבונת )75 מהר. )74 החורף.
לרבים. שייך )77 גבוה. מקום )76

:מאונך
מ אותו עושים )2 שהתחממו. מים )1

 בעזרתה שמשברים בית־הבד אבן )3 קמח•
 מעונות )5 לרבים. גוף מילת )4 זיתים.
ישר ירחון )7 ישר. לא עקום, )6 השנה.

 )10 הנולד. הרך )9 ארץ. דרך )8 אלי.
 השלך, )17 האיטיות. סמל )13 קטן. חדר
 )22 היום. מחצית )20 אתיופיה. )19 הטל.

 ספר )25 אויב. צר, )24 התוים. מסולם
ה כלל )28 אגרטל. )27 ותקנות. חוקים

 טובת )33 עילג. )30 שקט. )29 תינוקות.
יצוק, )38 קצה. )37 פרגוד. )34 הנאה.
 לחופשי. הוצא )41 ספור. )40 יין. שפוך

בגוף, אדום כתם )48 האהבה. משחק )44
 )51 עם. )50 הצידה. נטה )49 בגוף. פריחה
 )53 (ר״ת). בעצמך הגע )52 סגורה. קבוצה
 )57 הריחיים. מאבני )56 נושם. )54 צופן.

 קיר )62 השני. התו )59 פאטנטי. מנעול
 )66 טמפרמנט. אופי, )65 חיור. )63 מגן.
 מכשף. )69 כישוף. קסמים, )67 מאור. כלי
)73 מקום. ממלא )72 העינב. קליפת )71

(ר״ת). וחלילה חס )74 לרבים. גוף מילת

)31 מעמוד (המשך
 באולם עתה, זה שהחל ההיסטורי, הפעולה

יימשך. — בית־המשפט
 מה את הניו־יורק־טיימס הגדיר למחרת,

ה את הזהיר כ״הפתעה,״ בברוקלין שאירע
תוע לה תצמח לא כי יהודית להגנה ליגה
 היתה כזאת החדש. משיתוף־הפעולה לת
 ושל ארצות־הברית, יהודי של תגובתם גם

הפת לא־יהודיים: אזרחים מיליונים עשרות
בחרדה. מהולה מוחלטת, עה

קולומ־ יוסף(״ג׳ו״) כהגנה. התקפה
להג האמריקאית־איטלקית הליגה נשיא בו,
 בעדות־שקר בעבר הורשע האדם, זכויות נת

 על־ידי הואשם אמריקאי, בית־משפט בפני
 ועומד רשת־הימורים, בניהול חבר־מושבעים

 מס־הכנסה, הצהרות זיוף באשגזת לדין עתה
 אח ועבירות הממשלה את להונות קשר
 אחרי קולומבו הקים שלו הליגה את רות.

 ההתקפו, כי הסתם מן כשהחליט שהורשע,
 קו- של הליגה תר. בי, הטובה ההגנה היא

סר חברות בהחרמת במרץ עוסקת לומבו
 איומים המאפיה, על סרטים המפיצות טים
 המאפיה, על ספרים המדפיסים בתי־דפוס על

 פרנק אחרות. דומות ציבוריות ופעולות
 לאל! דומות חייו שתולדות למשל, סינטרה,

 המרי־ הדמויות אחת פונטאנה, ג׳וני של
 המאפיה של סיפורה הסנדק, בספר זיות

 ותומכיה מפעיליה אחד הוא — האמריקאית
קולומבו. של הליגה של

 קולומבו, הודיע עתה, כפשע. יהודים
 של לפעולותיה להצטרף של. הליגה החליטה

 מה כהנא. הרב של זו — האחות הליגה
ומעו מאז היו היהודים כי לרבים, שהזכיר

 המאורגן הפשע בזירת פעילות דמויות לם
 (לנסקי) השבוע שהופיע סנסציוני (ספר

ב היהודי־איטלקי הפעולה שיתוף על מספר
הרחבה).
 וחצוצרות: בתפים החל הפעולה, שיתוף
באשמת פלילי לדין הועמד כהנא, כשנעצר

קולומבו ליגאי
— לי אמור

 וכלי־נשק ירייה מכונות פצצות, רכישת
ה החוק על־פי בהחזקה האסורים אחרים

 — ופרקליטו קולומבו מיהרו אמריקאי,
 לבית־המשפט — זלוטניק ברי בשם יהודי

שול אל מיד מתיישב כשזל.טניק בברוקלין,
 על ההגנה את לידיו מקבל הפרקליטים, חן

 הרב להגנה הליגה מנהיג החדש, לקוחו
כהנא. מאיר

 דולר. אלף 25 של בערבות שוחרר כהנא
 את שהפקיד זה הוא כי הכחיש קולומבו

 סירבו כהנא וגם הוא אך הערבות, סכום
 — הכסף את שילם זאת בכל מי לומר
 ה,א לשלמו. הפעם התקשה שכהנא לאחר

 על אחרות ערבויות בארבע כבר משוחרר
 וממתין הורשע, שבחלקן שונות, עבירות

 שונים בשלבים אחרים ודיונים לעירעורים
האמריקאיים. בתי־המשפט של

ב מומחים כאהכה. לליגה מליגה
 היי לא באמריקה המאורגן הפשע זירת

 בבית־המשפט שאירע ממה כלל מופתעים
 הליגה של האחווה ומהצהרות ברוקלין, של

האיטלקית. היהודית
נשק רכישת באשמת לוין הועמד כהנא

 שלהם העיקרי שהספק מסוגים וחומרי־חבלה
ה המשפחה ראש הוא האפ.ב.אי., לדברי

 ניו־ באיזור המאפיה של ביותר חשובה
 של טובתם רק לא כי ספק, כל אין יורק.
 מנוחתו את הדריכה עצות ברית־המ יהודי

 בית־המשפט אל ■כשמיהר קולומבו, ג׳ו של
 מאיר ידידו, את בערבות לשחרר מנת על

כהנא.
 מסבירים איך ושתיקות. —ן תגובות

 ג׳ו ידידותם? את החדשים הידידים שני
 כי עיתונאים, במסיבת הצהיר, קולומבו

 אמריקאי אירגון כל עם פעולה ״ישתף הוא
 צעדיו את להצר משתדלים שהשלטונות

ה ולעקרונות האמריקאית לחוקה בניגוד
 בבדיקה עוסק ״אינני אמר: כהנא חופש.״

פעולה, איתי שמשתף מי כל של פילוסופית

כהנא ליגאי
ידידך מי —

 האמריקאי, היהודי לציבור נאשם.״ כשאני
מדאיגה. הצהרה זו היתה

מענ — שתיקה גם היתד, התגובות, לצד
 ב־ ובשגרירות בישראל, פחות. לא יינת

 בקשר מוקדי־תגובה שני — וואשינגטון
 דממה נשמרה — בעולם יהודי עניין לכל

מוחלטת.
מוזרה. דממה זו היתה

מטוסים חגיפות
מי מי  רשאסו א

ס בתיד לירות טו 7 מ
 — משגשג לעסק הפכו מטוסים חטיפות

 ואחר לקובה, בכיוון בארצות־הברית, קודם
 — וכדומה לזרקה בכיוון אירופה, בבירות
 של לשלומם החשש ויחידה: אחת מסיבה

 של מאקדחו מיקרי שקליע הפחד, הנוסעים.
קברני שיתק המטוס, לפיצוץ יביא חוטף
אי שבדרך־כלל ואנשי־ביטחון, דיילים טים,

מאקדח. נבהלים נם
 פחד־ זה היה כי הדעה הושמעה עתה

הצ ככולם, רובן המטוסים, וחטיפות שווא,
בלוף. בגלל ליחו

 החודר שכדור ״הטענה, מצחיק. חור
 בגלל להתפוצצות, יגרום המטוס קיר דרך

 אגדה,״ אלא איננה — במטוס הלחץ איבוד
 של קברניט נאש, ויליאם לאחרונה קבע

 אמריקן. פאן האמריקאית התעופה חברת
 לשום יגרום לא שכדור — היא ״האמת

 לשום יגרום לא שהוא משום התפוצצות,
לחץ.״ איבוד

 של הזעיר החור הקברניט: של הסברו
 במערכת־הויסות לפגום מסוגל אינו קליע

 לחץ־האויר במטוס. הלחץ של האוטומאטית
 מבחוץ, אוויר שאיבת על־ידי מיוצר במטוס
 עודף ופליטת המטוס, לתוך בלחץ דחיסתו
 אוטומאטית. במחזוריות יעשה זה כל הלחץ.

 מסוגלת למטוס־ענק, לחץ המספקת המשאבה,
 שיגרום חך המג החור על להתגבר בקלות
תז פשוט המשאבה קליעים. כמה או קליע,

 תתגבר המטוס, לפנים אוויר יותר קצת רים
הזעירה. התקלה על בכך

 האחרת לטענה אשר המים. על ללכת
למי הגדולים המומחים על־ידי שהושמעה

 יגרום המטוס בדופן קליע חור לפיה ניהם,
 הלחצים מהבדלי כתוצאה הדופן, לקריעת

 ״אם נאש: השיב המטוס, וחוץ פנים בין
 עלובה, כך כל בצורה בנוי היה מטום־סילון

 — בו הדופן לקריעת גורם היה כזה שחור
ברגל.״ האוקיאנוס את לחצות מעדיף הייתי

1760 חשבץ
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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 הגלוייה: גבי על ולציין ת״א, ,136 לת.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את

למישלוח האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון ׳׳.1760 ״חשבץ
2.6.1971 — הפיתרון

ספרים. פרסי שלושה יוגרלו נכונה הפותרים נין

1760 הזה העולם38


