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במדינה
 וב* בהפגנות שאיימו תל־אביב, ברסיטת
 להשאיר יכלו לא גדול,״ רעש ״עשיית

אדישים. ההתאחדות ראשי את
 מרכזי־המיפ־ לבין בינם קשר נוצר שוב
 ״תנו :קבעו ד׳סדשות וההוראות לגות,

 שנערכה ההפגנה, ודי.״ אחת הפגנה להם
 הביאה שוב כחודש, לפני תל־אביב בחוצות

 ששר־ אחרי נרגעו הסטודנטים יחסי. לשקט
ההתאח עם בקשר לעמוד הבטיח החינוך

 לעשות ניתן מה מחדש ולבדוק דות,
שנקבע. האסטרונומי שכר־הלימוד בעניין

 באחד המיפלגות.״ של ״בוכה
 השר בלישכת נפגשו האחרון החודש מימי

הסטו התאחדות מראשי שניים בירושלים
 וכמה אוניברסיטאות ראשי שני דנטים,
 במיסגרת הפועלים מיפלגתיים, פעילים

 האוניברסיטאות של בקמפוסים המיפלגות
 איום בעיית את לפתור והחליטו השונות,
 דיפלומטית.״ ב״דרך הלימודים השבתת

 נותרה לא הפגישה לפני ספורים ימים
הסטו התאחדות ראשי בידי ברירה עוד

 השונים בקמפוסים שהופעל הלחץ דנטים.
לש שרצו ההתאחדות, וראש גדול, היה
 לא ״אם להכריז: נאלצו כיסאם, על מור

שביתה!״ תהיה פיתרון, יימצא
שיחות־טלפון הורצו הפירסום אחרי מייד

ידלין שר־חינוך■
ישלם? מי

 ולישכת המיפלגות מרכזי בין בהולות
הפגי קיום על הוחלט לבסוף שר־החינוך.

ומשו כפולות במרכאות ההסכם, ״על שה•
 בעניין והמטפלים השר בין הוחלט לשות׳

 ההתאחדות. מראשי אחד סיפר קודם,״ עוד
 הסטודנטים נציגי שני על לחצו ״בפגישה

 שמועות יש אחר. ולא ההסכם, יהיה שזה
 בהתאחדות לאנשים טובות־הנאה שהוצעו

 הסטודנטים.״ חשבון,דפיקת׳ על
 השבוע באמצע לאחר-מכן, אחדים ימים
החי הנציג הרישמי. ההסכם נחתם שעבר,

נת לחיפה, ששב באגודת־הסטודנטים, פאי
 רבים. סטודנטים של זועפים במבטים קל

סטו בחיפה, אגודת־הסטודנטים ראשי
 חיפה, ומאוניברסיטת מהטכניון דנטים

 החלטה קיבלו במשותף, לפעול שהחליטו
ולע המיפלגות במרכזי ״למרוד פה־אחד

 לסטודנטים.״ שנוח מה שות
 עם עצמאי באופן וניתן נישא ״אנחנו

 בקשר תוצאות יהיו לא אם שר־החינוך.
בטכ גם שביתה, תהיה שכר־הלימוד עם
 אגודת־ איש הצהיר באוניברסיטה,״ וגם ניון

 יהיה הבא ״השלב החיפאית. הסטודנטים
 הארצית. מהתאחדות-הסטודנטים פרישה

 המיפלגות של בובה היא הזאת ההתאחדות
 מזה.״ נמאס ולנו הגדולות,

 בעיק- בינתיים, חריף. יהיה המאבק
 האגודה שנקטה החריפים הצעדים בות

 באוניברסיטאות גם מתארגנות החיפאית,
 של קבוצות ובאר־שבע ירושלים תל־אביב,

ההתאח מן לפרוש המאיימות סטודנטים,
 שכר* נגד עצמאי באופן ולהילחם דות

 יותר הרבה יהיה שלנו ״המאבק הלימוד.
 מאשר ונושא־תוצאות פרובוקטיבי חריף,

 בתורך הנתונה ההתאחדות, של המאבק
היוש של הפוליטי מהעתיד וחוץ עצמה

 בראש,״ אחר דבר שום להם אין בה, בים
 עתה המארגן תל-אביבי, סטודנט אמר

באוניברסי הלימודים להשבתת סטודנטים
תל-אביב. טת
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:מאוזן
 קיבוץ )2 ;במידבר אבותינו מזון )1

 )10 ;דטקטור )9 ;ככה )7 !החוף בשפלת
 ;ענק מיקווה־מים )12 !הבצק את מעבד

 האנגלי! באל״ף־בי״ת אות )15 זז! )13
 !אירופאית מדינה )17 ;הראשון הגשם )16
 !תבואה )19 !העיברי האל״ף־בי״ת מן )18
 )23 ;מסולם־הצלילים )22 !ההורים מן )21

 )28 (ש״מ); הממשלה משרי )25 פרוסה!
 )31 בגוף! שלם מקום )29 מילת־בקשה!

 מונח )34 !בטוח ברי, )32 !מעמלו שקט
 !באפו נשמה שאין )35 !מתורת־החשמל

 )41 להבה! )39 בפיתחת־רפיח! עיר )36
 ימי טורף )45 !שנונה )44 !מיספד נהי,

 מן )49 אדון! )48 איכות! )47 גדול!
 מן )53 !סיפורי־מעשיות )51 השוואים!

 )60 יחי!! )57 מידת־לח! )56 האצבעות!
 מילת- )63 הטעמים! מן )61 מעמיד!
 בן־ )65 למטה! מלמעלה באו )64 שלילה!

 מילת- )70 !יש )67 !פרי־בטן )66 !אדם
 !יודע )76 !קיים )75 !הגידו )72 !שלילה

 כלי- )80 עוף־טרף! )79 בעל־גאווה! )78
 !עכוז )83 !בפה עצם )81 !ארוג קיבול

 )87 !חמסין )86 !זכותו על מוחל )85
 )90 !דק לוח־מתכת )88 !(ר״ת) אגף ראש

 ברצועת- עיר )92 מחפש! )91 תרופה!
 )96 !בסולם־הצלילים יחידה )95 !עזה

מתגורר. )97 היבשות! מן

:מאונך
באפ נהר )4 !מודל )3 !ממלא־מקום )1

 לבב ישמח )6 !באוניה חדר )5 ! ריקה
 מייחלת! מקווה, )11 קטיעה! )8 אנוש!

 צאךקדושים; )15 גרם! )14 מעמסה! )12
!מספיק )20  אות )24 !עיברי חודש )21 !

 )27 מזמר! )26 העיברי! באל״ף־בי״ת
 הרינג! )29 רך! ענף )28 במיקצת! רטוב

 )33 וניסיון! בקיאות )32 חידלון! )30
 )38 !שלבים )37 !עמוקה חיבה ירחש

 )40 מידת־שטח! )39 האלוהות! מכינויי
 בעמק! קיבוץ )43 שכם! יתן )42 דורון!

 מלב־ )48 !עמוקה משטמה )46 !קטעו )45
 ששכלה )51 יום־טוב! )50 הבקר! סיקון

 מלחין )54 דגים! שלו )52 בעלה! את
 מנעול )58 באפריקה! מדינה )56 גרמני!
)62 !(הפוך) מילת־ברירה )59 !פטנטי
 של מבניו )68 מפחד! )64 חלול! גיבעול

 מלחין )70 (ר״ת)! יין־שרף )69 המן!
 )74 מכשף! )73 בשבילי! )71 גרמני!
 )79 !אביון )77 !ריקבון )76 !התחלה
 שלט )84 שילם! )82 וניל! )80 סבון!

 עפר )90 !מעשה־מיקלעת )89 ;בדרכים
 !בבקר זכר )93 !מים על־ידי הנגרף

(הפוך). קריאודצער )94
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 למצוא ונסה דינזיונך את הפעל

 אשר מתאינזח, 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
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 לאחר מקורחת חורשת-דקלים •
חג־הסוכות.
כרכור אחוזה, רח׳ לביא, חגי

שלהבת. נפלה בארזים גם •
מוסקוביץ, גליה
צה״ל ,1188 ד.צ.

קו־קלוקס־קלאן. של ישיבת-פיסגה •
שווילי, איילה

עמק־האלה ד.נ. נתיב־הל״ה, קיבוץ
 עסקני־ההסתדרות של סימלם •

ו פה ״דונם :החדשים) (המתעשרים
שם״. פרדס

נחמיאם, חנה
רמת־גן ,11 תל־חי רח׳

 אבל הבעייה, לא זה האינדיאני •
מאחוריו! השבט כל

תל־אביב ,6 גזר רח׳ תכלין, דדי

כדרייב־אין השבוע
 5.45 בשעה

 2 שבוע
 ״החיפושית

שוב״ דוהרת
 7.30 — 9.45 בשעות

 חשק קומדית
״ארוטומניה״
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 חמיס כמיס מחפשיס אנו
 החמודים חתלתולינו עגור

חיים בעלי גער אגודת
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