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 מילים מיספר להלן
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1 ״טרמפ״ במקום ״אסיפוךו
 - *״ומת" ״■ויפת נה: לייג, דאזכן

 י•5״א המונח אה העבריה בעבה להנהיג הצעה ■ -
ה רכב לכלי ״טרמפ״, הלועזי המונח במקום פון״,
 על• העבריה לליבון לאקרמיה הונעה נובעים, אופי
מהליאביב. יועהילעון ידי

יי־ ,•״ זלטדוייי* רמתה הריח 1 ה־ של הצעתו תתרבל אם

1

אסיפון .1
 טרעט־ לאיסוף המשמש רבב, פלי

 בלע״ז). (היטשהאייקערס פיסטים
 אסיפונותי״ן אסיפמך=, אסיפוני=,

ובו׳. הבתאסופונותיהן=, בם=,
).12 ב׳ (דבה״י אסיפון שילשלתי

אסופי .2
קאקער. טרעמפיסט סתם

אסיף .3
 לאחר| אבותיו אל שנאסף אסופי

לאסיפון. ממושכת המתנה

האסיף חג .4
לכנותו[ נהוג האסופי. של חגו יום
 שבו־ן מיספר עפ״י השבועות, חג גם

לאסיפונים. ההמתנה עות

ן1אספסופ .5
 סביב| אסופים הרבה של התקהלות

אחד. אסיפון

קס .6 לו פו אסי
 | דה־ אסיפון אל שנאסף אסופי
לוקס.

אסיפיליס .7
 | עקב מופיעה נודעת. מחלת״ילדים

באסיפוניות. מופרז שימוש

אסיאלגן .8
] ילדים להסעת המשמש בלי־רבב

הגן. אל

ת .9 ספס א
 1 בשולי גדל שנתי, רב מאבל עשב

 1 של מזונו לטרמפ. ומחכה הדרן
האסופי.

מסיפון .10
חבר| ). —1906( מסיפון אסף
 1של וממציאן העברית, הלשון ועד

בלבד.| במוניות נוסע אלה. מילים

הנוסע
בטיפול

שלום, למערכת
 יחדו המתנתי 14.6.1955 רביעי ביום

 1,46 בקו לאוטובוס נוספים איש 350 עם
שבשכונתנו.! זיגמון קיוסק שליד בתחנה

 20ב״ של המתנה לאחר ,16.31 בשעה
או שלושה הגיעו ומים, מזון ללא שעות

 1בקו המשרתים ריקים־למחצה, טובוסים
 ן הנד הראשונים האוטובוסים שני זה.

 מוחלטת התעלמות מתון בדרכם שיכו
 האו״ן ואילו בתחנה, הממתינים 600מ״

1)4 טור ,3 בעט׳ (המשך

:הראשון והמייסד העורן
ז״ל זוארץ מלכיאל ד״ר

 מרמרי, חנון מיכאל, ב. :יבל״א דרכו ממשיכי
 סידון אפרים ניב, קובי

1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת

ה י י ה ו כ י ה ס ר ו מ ח ל
נגוז. הזה החלום גם עכשיו

כל־ יפה. כך כל־ להיות היה יכול
 לבחירות, רץ היה ״הליכוד״ יפה. כך

וההתרח מנדטים, 33 בלפחות זוכה
 חודשיים :כך בערך נראות היו שויות
 ב־ לוקה גולדה הייתה הבחירות לאחר

ההו כלשהי אחרת מחלה או פודגרא,
 עובר היה והשרביט גילה, את למת

לספיר.
 מתגלגלים הדברים היו כבר מכאן

פור היו מנדטים 20 + דיין במהירות.
 היו אחריהם לליכוד, ומצטרפים שים

 זרובבל בראשות מפד״לים 8כ־ באים
 עם ויחד לו) שקוראים איך (או המר

 קמה היתה יערי, ומאיר אגודת־ישראל
נהדרת. קואליציה

 ממשלת־קולו־ לנו היתד. וסוף־סוף
יופי. בחוץ־לארץ. כמו אמיתית. נלים

 מקימים למחתרת, יורדים היינו
 המידור, כללי כל לפי חשאיים תאים

 ונהנים בתנאי־קרב, עלונים משכפלים
שנייה. מכל

 מעצרים ;מחמיר המצב היה אט־אט
סגירת מחדש, חינוך לילה, באישון

 טלאי המוניים, סנאטוריומים עיתונים,
נהדר. עוצר. אדום,

 נשברים. היינו לא מצידנו אנחנו
מגי ומשם ההרים, אל בורחים היינו

 כרוזים. להדביק בחשכת־ליל חים
ולהת לצאת לאוכלוסיה קוראים היינו
 שיעורי הכחול־לבן. הספר נגד קומם

 הכרמל. בחורשות נערכים היו קפא״ם
 הפלמ״ח. את מחדש מרכיבים היינו

מנשבת. היתד. תשל״ד רוח
 סר־ שני חוטפים היינו אפילו אולי
להו הוצאתם את למנוע כדי ג׳נטים

משגע. ״מצפן״. ראשי של רג
 תי־ הפחד. למרות איתנו היה העם

 סארטר אותנו. אוהב היה אודוראקיס
מתאח שוב היו החיפושיות לצידנו.

 הכנסותיו שכל קונצרט ועורכות דות
החב מבין ביותר המבוקשים קודש.

 לגבול, מעבר אל מוברחים היו רים
השכ הארצות מן במאבק וממשיכים

נות.
 שהם כמו שינוי. חל היה סוף־סוף

הבטיחו.
החלום. מת הכל. התמוטט ועכשיו

דבר. אותו הכל לתמורה. הסיכוי הלך
 מחופש־דיבור. לסבול נמשיך אנחנו

 בפרהסיא. ישראל את לעכור נמשיך
 הקירות. אל באין־מפריע לדבר נמשיך
דבר. אותו הכל

יפה. כל־כך להיות היה יכול חבל.

 טל1יב כר
העוד

״הלי של במצעו הראשון הסעיף
בבחי והליברלים) חרות (גח״ל, כוד״
 לתנועת כיאה הינו, להסתדרות רות

 ה־ ״ביטול לאומית־ליברלית, המונים
עוני״.

 יקום בבחירות הניצחון לאחר מייד
 במחתרת: (שם חיים גונדר חה״ב
 ״חוק את לכנסת ויציע לנדאו אריה)
של״ד״: העוני ביטול  אתה־

פזורו כל על היהודי העם ״למען
 השלמה, ובארץ המחולקת בגולה תיו,

 כל על העוני זו, החלטה מיום מבוטל
צורותיו.״

 כמיכצע זה שלב הצלחת לאחר
 כמסע ״הליכוד״ ייצא העוני״ ״ביטול

 העוני ביטול שמטרתו אדיר, תעמולה
 העוני ״יוצא הסיסמה: תחת לחלוטין,

לחוק״. מחוץ אל
ה תקבל הציבורי הלחץ בעיקכות

 הבא: החוק את כנסת
העו מוצא זו החלטה קבלת ״מיום

 הבלתי־ במדינת־ישראל היהודי ני
לחוק. מחוץ אל מחולקת

ה צורותיו על העוני יהיה אי־לכך
 מדינת־ישראל חוקי על עבירה שונות

 הבאות העבירות יהיו לכך ובכפוף
כדלקמן: ברות־עונשין

תש עד משלושה — דלפונות .1
 1,000 או על־תנאי מאסר חודשי עה
תמורתם. קנס ל״י
 שלושה עד מחודש — רשות .2

 קנס ל״י 5,000 או בפועל מאסר חודשי
תמורתם.

 עד חודשים משישה — דלות .3
 קנס ל״י 10,000 או בפועל מאסר שנה

תמורתם.
 שנתיים עד משנה — אביונות .4

תמו קנס ל״י 20,000 או בפועל מאסר
רתם.
 עשר עד מחמש — מצוקה .5

בפועל. מאסר שנות
עש שתיים עד משבע — עוני .6

בפועל. מאסר שנות רה
עש עד מעשר — חמור עוני .7
בפועל. מאסר שנות רים
 מחמש־עשרה — משווע עוני .8

עולם. מאסר עד בפועל מאסר שנות
מ בלמעלה אשם שיימצא אדם .9

 יהא לעיל, כמצויין עבירות שלוש
 בצווארו תלייה או עולם למאסר צפוי

עוניו״. ביטול עד
 כליל־לחלוטין־ העוני יבוטל וכד,

 כארץ־ עוד ייראה ולא לגמרי־סופית
ההיסטורית. ישראל

 כניגוד עני להיות יעז מי ונראה
לחוק.

 רואת הוא
שחורות רה

לעושים קולך תן
ע ב צ ל ה ״ ן
ת זוארץ ס כנ ל


