
׳במדינה
שה מצב הא

באומץ־׳לב שיעור

- נם חולדה יהודיה שרה
מישראל א7 אף

ה חייו -סביב התחוללה שהסערה בעוד
 הזה (העולם צרפת נשיא של אינטימיים

פו אומץ־לב של מעשה עשה הוא ),1944
 התרת בישראל,: דוגמה לו שאין ליטי

המלאכותיות. ההפלות
 מה עשתה הצרפתית הלאומית האסיפה

 ,189 נגד 284 של ברוב הכנסת. עשתה שלא
 האוסר הפלילי החוק את השבוע ביטלה היא

 עד הפלה לבצע אשי־ לכל והירשה הפלות,
הריונה. ישל העשירי השבוע

 דיסקאר־ד׳אסטיין ואלרי של אומץ־ליבו
 שלו הקואליציה חברי שרוב בכך התבטא
 האופוזיציה שכל בעוד החוק, נגד הצביעו

 ׳חברי 65 מבין בעדו. הצביעה השמאלית
 הבלתי־תלויים, הרפובליקאים מיפלגתו,

.17 רק בו תמכו
 יהודיה, אשד, היתד, המלאכה על המנצחת

 לשרת- ז׳יסקאר מינה -שאותה וייל, סימון
הדרך. כל בה תמך הנשיא הבריאות.
בו זה, ניצחון לעומת ככנסת. הפלה

הכנסת. של פיגורה יותר עוד לט
בהצ זו רפורמה נכשלה הקודמת בכנסת

קולות. שני לה שחסרו מפני חופשית, בעה

וייל שרת־בדיאות
להפיל מותר

 ■ממיפלגת- נשים של קולות שני אלה היו
 שהצביעו גז, ומטילדה הרמן זינה העבודה

*. נגדה
 הנוכחית, הכנסת לכהונת שנה בתום

לקרי אף הצעות-ד,רפורמה הגיעו לא עדיין
 בבית, הנשים ריבוי למרות טרומית. אה

 סמך על שנבחרו חברות־כנסת ׳שתי וביניהן
 העניין. זז לא האשה, שיחדור של מצע

 נכונות גילה לא המפ״מי שר־ד,בריאות
 אלוני שולמית וגם הדתי, בגוש להילחם

בממ הממושכת השתתפותה את ניצלה לא
קדימה. הרפורמה את לדחוף כדי שלה

 בלתי- הפלות כמה יודע איש אין בינתיים
 יתכן בישראל• שנה מדי מבוצעות חוקיות
 בברית־המוע- השורר לזה מתקרב שהמצב

 ב- להפלות חוקי היתר ניתן (שבה ציות
י״. חייה לידה כל על הפלות שתי — (1955

ש ההגבלה אפילו בישראל אין למעשה
 שאסור :החדש הצרפתי לחוק הוכנסה
הני מכל 2570 של שיעור לעבור להפלות

 מסויים. בבית־חולים המבוצעים תוחים
 מיד- של הקמתן את למנוע נועד זה סעיף
ה הסוג מן — להפלות בילעדיזות פאות
בישראל. למעשה קיים,

פר הצעת־חוק על נערכה ההצבעה *
הנו שר־המישפטים אבנרי. אורי של טית
 מאיר, גולדה בעדה. הצביע צדוק, חיים כחי,

בהצבעה. השתתפו לא גרוסמן וחייקה
 אלף 200 מבוצעות בילבד במוסקבה **

 באר־ ניו־יורק. לעיר בדומה לשנה, הפלות
 את העליון בית־המישפט ביטל צות־הברית

 בחודשי־הה־ הפלות האוסרים החוקים כל
הראשונים. דיון

ץ ב ש הזו: העובט ת

:מאוזן
 לפחמת- מיסחרי שם .5 סחורות! .1

 .13 !דל .11 !אירופית בירד, .10 !הסידן
 בשר נזיד 14 !הצפרדע משתייכת זה לזן

 ...= .16 כבלי־טלפון! מניח .15 וירקות!
 דד מכיתות אחת של רוחני מנהיג חאן,

 מישחק־ילדים של מחציתו .17 !איסלם
גנ .20 כנ״ל; .19 קרם! 18 פופולרי!

 מאבני- .25 נטף! .24 יגון! .22 גרנה!
 חיידק .30 חן! .29 מודל! .27 החושן!
 הרשאה! .32 גורם־מחלות! קו, בצורת

 .38 !כוחו אפס .36 !טרי עור יריעת .34
 !רב ממון .43 !לאלתר .41 !העין מחלקי

 בוא .47 !בבקר זכר .46 !ויברטור .44
 רב- בעל־חיים 52 גירושין! .49 הלוט!

 !ישראלית חברת־תמרוקים .55 !ירוד תאי
הולנ קידומת .59 כי־אז! .58 חוסן! .56

 גיבעה .62 יפהפה! חרק-מים .60 דית!
 המשמשות מושרות שעורים .63 נישאה!

 ההוא! הזמן של .64 הבירה! בתעשיית
 שמה .69 !אנוש לבב ישמח .67 !די .66

 !ישראלית משוררת־ילדים של האמצעי
המז מן .75 כבד! רעב .73 יצהר! .71

 !מספיק .81 !לחם .80 < מלבוש .78 ! לות
ה הקמת שנת 83 היום! של סופו .82

 נשאו .87 אדם! של שנותיו .85 מדינה!
!מילת-בקשד, .90 !לעג .88 !ברינה קולם

 אדם! בחיי שלב .92 כגמולו! משלם .91
באו״ם. ישראל שגריר לשעבר .93

:מאונך
אינדיאני! אוהל .2 באיטליה! עיר .1

 בוא .6 השכינה! מכינויי .4 צאצאו! .3
 יציין .8 הנה! גשר, .7 למטה! מלמעלה
סינ ארג מין .9 מיוחד! מאורע בשימחד,

 בעלי- כלואים בו .12 פתיח! .11 תטי!
 .23 !מתווי־הנגינה .22 סליל! 21 חיים!

 .28 תנועת־נוער! .26 שק! .24 בת־קול!
 .33 יחיד! שני גוף .31 !ספינת־המידבר

 כר- .35 הגוף! מהפרשות .34 אביון!
 תמים: .39 בארץ! חבל־ארץ .37 דשא!

 .45 הארץ! בדרום ישוב .42 טריז! .40
 בה .47 לשעבר! הרמטכ״ל של כינויו

ירו ליד שכונה .48 !הענבים את דורכים
 יפנית! מטבע .50 משהו! .49 שלים!

 מילת־שלילה! .53 מותווה! נתיב .51
 נטע .60 אוייב! 57 תבואת־קיץ! .54

 כלי־קיבול .63 האונייה! חדרי .61 רך!
 .68 המחנה! בקצות הרג .65 לנוזלים!

 במקום .71 חומת־מים! .70 לי! נוגע זה
 העתק, .74 !אדמדם גוון בעל .72 !ההוא

 .77 (ש״מ)! אמריקאי סופר .76 נוסח!
 (ש״מ)< רוסי סופר .79 לכאן! משם יקח
 גוף! .89 תבלין! .87 חיספום; ללא .84
מילודזירוז. .91

ת ש ק ש 1945 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב, ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב-אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 1943 ק

 מתייבשת דיין משה של הרטייה י•
בשמש. חבל על

גלעדי, ונדמית דגן צפי
מרחביה קיבוץ

 לאחר רבינוביץ׳ של החשבונייה •
הפיחות.

 ,,א 240 רישפון רח׳ גספר, דני
תל־אביב נאות־אפקה,

 על מהלו מעמד בעל קרח איש !•
דק. חבל

מרעי, גכרין צברי
הכרמל חוף נ. ד. פרדים,

 ל- תוכל רגע תוך — חשבונייד, י•
מוצר. כל התייקר בכמה חש^

 ,43 תחכמוני רח׳ גוטמן, אלה
ירושלים

כ״דרייב־אין״ השבוע
5.00 בשעה

המאושרים׳ ״הזוביס
7.15 בשעה

כנת״ אל ״אבו
 9.45 בשעה

כריו׳ קורצים ,יהלומים
0 9 7 0 0 0 0)0 0 0 ס ס 0 0 ם ס ס

ה ה■?! ת  א
ם עומד  ערו

י □חורף
 חדר כמובן. אמבטיה בחדר

 עלול ולח קריר שהוא אמבטיה
 עוד מה להצטננויות, לגרום

 בני״המשפחה נוהגים זה שבמקום
להתפשט.

 לחדרי תליה תנור :הפתרון
 .5^0113 — זק״ש מתוצרת אמבטיה

 הוא ספורות שניות תוך
 זק״ש וביח״ר המקום את מחמם
 כנגד לתנור אחריות שנים 10 מעניק

 דגמים 3ב״ להשיג חלודה.
עצמית. להרכבה אפשרות עם
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