
ץ ב ש ס ת ל ו ו הו

:מאוזן
 )10 ;מחברי-יהכ׳נסת )5;מלקנות ■איגוד )1

במיד אבותינו מאכל )11 ;מש׳אבתוהגוף
 ומים !תנועת )14 בנים! מארבעה )13 ;בר

;טול )15 ;בים  אריג )18 ;מעוברת )16 !
 )21 ברירה; מילת )20 מובחר; מיקראי

 תיבלה.* )24 קריאת־צער; )22 פאלחה;
 ;אמנה )26 ;■שניים שפירושה קידומת )25
 )31 חרוש; שדה )30 ונעשה!; בואו )28

 עז־ססר: )34 בצאן; זכר )32 דבש! ארה
 ענף )3 צבאי; שיר-לכת )38 עיגול; )35

 קידומת )43 אריה! )42 כינוי; )41 צעיר;
 וזס־וחלילה )47 ארוכה; )45 הולנדית;

 )50 (ש״מ); גרמני פילוסוף )48 (ר״ת);
 הבצק; את מעצב )51 היהודים; צורר

;מספיק )52  הגבר )57 ;קטנה מערה )54 !
 )64 לא־אמת: )62 אביון; )61 הראשון;
6;מחוספס  בגד־׳שרד )66 !מובחר אריג )5

 מאד הרוסה )70 !נוח מבני )69 ;שופט )67
 נגיעה )75 ;אוויר תנועת )74 ;מחית )72
 שלו היד )78 הארץ; במרכז קיבוץ )77
אלו )85 סוף; בלי ודי )83 בדצבע; )81

 בא״ב אות )88 נעליים; ללא )86 הים;
8;האנגלי  מהלומה, )91;הניצחון יוקרת )9
 מקשחק )95 הצלילים; מסולם )93 בעגה;

 מילת )98 צרפתית; קידומת )96 קלפים;
 איטי חי )102 :השבטים מן )100 שאלה;
 )105 טירוף; )104 מרגיש; )103 ביותר;

מילחמת-שוורים.

:מאונך
■נטיעה; )3 ;מחייתדיער )2 !מחוז; )1

 אתמול )7 צאצאה; )6 יפאני; מטבע )4
 )12 ונלכה!; הבה )9 פרוסה; )8 בלילה;

טלפו פנייה )16 מריש; )15 ■קפואים; מים
 מן )20 שילקה; )19 לח; מידת )17 נית;

 תל-אביב! ליד שדה-תעופה )21 ■ההורים;
 בית )26 !מזל )24 ;האלוהות מכינויי )23

 קל; משקה )27 (ר״ת); ונלכה לכו יעקוב
 )33 מתחרט; )30 הרעם; את מקדים )29

 חוטים; סליל )34 בבדה; אדמה של סוג
 )40 ׳לשיוט: משמש )37 לח; מידת )36

 מזמר; )46 פלא; )44 מינתה; )41 עולז;
 שלישי גוף )50 :!נווד )49 ;נוח מבני )47

 ימי; טורף )54 מאטר״ה; )53 יחידה;
 גדול; כלי־קיבול )56 כוש; של סופו )55
האר מן )60 ;זיתים קטיף )59 ;ימי חי )58

 ■מלמעלה בוא )63 ;ירעה ■רוח )62 ; טילריה
;למטה  ;•לעישון משמשת )68 ;בתים )66 !

 רמת־גן(ר״ת); )76 ;סיוע )73;צמח־נוי )71
 אסקופה; )80 אשרה; )79 צאצאים; )77
 שעט; )84 החשמל; בתורת מונח )82
 )90 קידומה: תחמושת )87 לקראתי; )85

9;בהרת־קיץ )92 ;גדול אגם  ;מאד עייף )4
;דברך .אמור )96  הראשו־ היתד. חווה )97 !
 )102 ;■הצלילים מסולם )101 ;קינה )99 !נד.

חידות. שואל )103 מפורשת; פקודה

מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 בלי במקשטרה), משרת (׳אחי עזרא הסמל
 והטקס אותי לעצור אמר ■קרה מה ולשמוע

 אמר איטה הסמל אפילו לבית־סזיהר. אותי
 ■אותי לעצור החליט כי בסדר, לא שהקצין
 יעצור ׳שלא לפני אמר דדון ׳ואפילו ■כנקמה.

 היו ולא אשם, לא שאני העידו כולם אותי.
הימישטרה. עם בעיות פעם ■אף לי

אמ ותאומת,בכל תיבדק ׳שגירסתי מוכן ■גם
ה סימני מישטרתי. לא אך היעיל, צעי

 התחינה שוטרי על־ידי עלי ניראו חבלה
מראש-פיינה. סרגנו ורס״ר סעד שיטרית

ספסופיה עזרא, מאיר

? מראש־־הממשלה רוצים מה
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 כיום, צפת ■במישטרת המתרחש לאור
 לבדוק ׳מבחוץ אנשים שישלחו רוצה הייתי

 למישהו ייש שאם חושב אני ישם. הקורה יאת
 לא ריויף הקצין השוטר, ׳אחי, נגד שקנאה

בי. להתנקם צריך
ספסופה עזרא, שמואל

 של ■מפיהם בוקעות קטלניות ביקורות
 מצב על שבכנסת, ■הסיעות ׳חברי מרבית

ראש־הממשלה. של הרופף !בריאותו
ה שרי מבין מי על השאלה: !נשאלת

 הוא כי מלא, בפה לומר ■ניתן כיום ממשלה
בהש לוקה אחד ? אבריו רימ״ח ■בסל בריא
בעיניו... ■ושלישי בדיבורו לוקה ישני כלתו,

האופו פסקה כך / אנוש חולה הרויה״ם
 של / החוש כל את איבד ■הוא / זיציה
אמביציה. ושל רצון

ה סיעות כדיברי / הנוכחי, הרוה״ס
 שאינו / ניצחי ״חולה״ אדם הוא / כנסת
!לסגת — חפץ

־ כל־כולו / כיהודי עקשן הוא ון  או
 טוב ילד / — וילדותי שובב הוא / אפיים

ירושלים.
 רודף איש־זדון / הפכפך הוא חרוה״נו
 על היושב / המערך מכריז כך / פירמומת

הצומת. אם
 ה־ טוענת כך / אשמדאי הוא הרוה״מ

 ליפול לא / באדוני נשבע כי / — מימסדה
!מצדת שני,

תל-אביב א•, ש•

 גע- 19.30 בשעה השיטה, ביולי 14 ׳ביום
 המקש- על־ידי בגניבה כחשוד בצפת .צרתי
 ׳ואושרה נחתמה למעצרי האסמכתה טרה.

 במטרה יחצו,ת, אחרי 2.00 בשעה למחרת,
להלן. שאספר מעשה ■על להפוית

 .המפקח שוטרים, ■על-יידי בעיר ■נעצרתי
 נסעו הם ושיטרית. סילבי לסטר רס״ר כהן,
 לוקחים ■שהם ■בטענה לביריה, מהעיר אתי

 ל- ■נכנסו הם בכיריה. לקיר-יהמוות אותי
אג גופי, חלקי בכל היכוני שם דרך־עפר,

 השתולל בעיקר ובעיטות. סטירות רופים,
 מזאדיס־ אכזרית בצורה כהן, הקצין וותיפד.
טקת.

 אותי כלאו מטיוישטש, ׳שאני שראו אחרי
 אחרי וסירבו. רופא, ביקשתי צפת. בתחנת

 במיקצת, טושטשו התבלה כשסימני יום,
 בבית־המיש־ יום 15ל- פקודת-מעצר הוציאו

.כהן לשופט, ■שנכנסתי שלפני מאחר יאך פט.

? יודע מי■ מגיר, מי
 ■בתוך ■נמצאו המצורפות התמונות שתי
מפו שהיתה תצלומים, של ׳גדולה עריימה

 מה לפי תל-אביב. ׳בצפון עירוני בגן זרת
 ■בהן מצולמת מהתמונות, ללמוד שהצלחתי

 של אמו בנראה שהיא ישמחה, ׳בשם בחורה
 ׳מהתמונות הלק הוא. גם בהן המופיע פעוט
 נוסף בתל־אביב, וחלק בביאר־׳שבע, צולם

שונים. מישפחתיים תצלומים על
 עובדי מופקעים מהתמונות בחלק ■אגיב׳
 ובמיפעל שיונים בטיולים יס־הימלח מיפעלי

עצמו.
 נגנבו ■כאילו שניראו התמונות את אספתי
 איתרת. בד׳רך איבדו או — !והושלכו

■שייכות לימי לזהות מישהו ■הצליח אם

וכנה שמחה
1 האלבום את מחפשים

 שהוכיתי, לשופט לספר אעז שלא עלי איים
 רצה לא השופט גם סיפרתי. ולא פחדתי
אותי. לשמוע

 האכזרי יחסם אך עבירה, עברתי אומנם
ש מסמרי-יהישיער לסיפורים זהה היה ׳כלפי

 !ובייחוד השואה, בסיפורי קוראים עליהם
 רבים כהן. הקצין של הקשה ביחסו מדובר

והת בכסם עוול לא על שהוכו ׳חברי הם
■ה מעשי אך בצסת, המישטרה על לוננו

 מוכן אינני לכן טושטשו. בצפת קצינים
 המישטדה אנשי התנהגות ■על פרטים ■למסור
 תוקפי, מטעם ■ממונים חוקרים בפני ׳בצפת

עליהם. שמחפים ■מפקדיהם או
 שיר־ מטעם בלתי-תלוי היוקר שימנו רצוני

 על פרטים לחשוף אוכל ■שבפניו המ״שפטים,
אני ■בצפת. המישטרה קציני של ■מעשיהם

העו מערכת יעם להתקשר יואיל התמונות,
 התצלומים ת׳ליאב״ב. ,136 ■ת.׳ד. הזה, לם

לבעליהם. ממתינים
תל־אביב י., נורית

כנדה והריבונות ״יודנראנז"
 המעניקה בגין, מנחם ישל תוכנית־חשלום

מז ,המערבית בגדה לפלסטינים ריבונות
 על־ידי שהושלט ה״ייוד׳נראט״ !את כירה

ה ■מילחימת-הע׳ולם ובמהלך לפני ■הגסטאפו
שנייה.

 על- שניבחרה — כלשהי יהודית סמכות
)14 בעמוד (המשך
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