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 כעס )25 :עז אדום גוון )24 :פתי : אלה
;הביטו )28 :עליצות )26 ;גדול ! 30( 
 יחידת־זמן: )31 (ש״מ); אמריקאי סופר
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: ך נ ו א מ
;לרבות סיומת )2 ;חומר־הצמדה )1

 ב־ רטוב )6 ;שמא )4 ;אנגלית מידה )3
צר קידומת )8 ;משובח שמן )7 ;מיקצת

 )12 :במכונית חיוני אביזר )9 ; פתית
 קצור; שדה )1 גדול; עשיר )15 גשם;

 עצם )20 לנתקו; שקל )19 זיקוק; )17
 בבריתו הכניס )23 ;גניאליות )21 ;בפה
 מלחין )26 :רעה רוח )24 ;אברהם של

 ;השבטים מן )29 ;בת־קול )27 ;צרפתי
 לשתיית כלי )34 ? למה )33 ;אשרה )30
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 )59 הענב: קליפת )58 מידת־שטח; )5
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 אל )68 בהודו; האצילים לכת בן )6
 לבב ישמח )71 ;פרס בתרבות הטוב
 ;מלכודת )76 ;לנסוע עלייך )73 ;אנוש

 בגוף; שלם מקום )79 חשיבות; בעל )77
 )84 :ענקי מיקווה־מים )82 :קרס )80

 ממוצרי )90 לאן? )87 דג; )85 הכרה:
 )94 ;למוסלמים קדושה עיר )92 ;;החלב
 )99 ;משמעות )97 :עוףבית )9 ;יהיה

טי בהמת־משא )101 ;מסולם־הצלילים
 שלילה: שמשמעה קידומת )102 בטית;

מילת־זירוז. )103

מכחכים
)6 מעמוד (המשך
 היכולת בעלי על ישירים מיסים להטיל

המע על המוטלים המיסים את ולהקטין
 כמו יותר. הנמוך והמעמד הבינוני מד
 פיקוח מחירים, הקפאת להנהיג יש כן
במט״ח. עיסקות והגבלת זר מטבע על

 הדרושים הצעדים מן מעט הם אלה
 לעשות הרבה עדיין ויש המעוות, לתיקון

ב והמשק הכלכלה חוליי את לרפא כדי
ישראל.

רמת־גן פנחסי, יוסף

בצהי׳ל המוסר מ־שמר על
 מוסר ועל וחיילות״ מפקדים ״על

הזה״ (״העולם נצה״ל החיילות
2196.(

 משתמע אותי. הרגיזה שלכם הכתבה
 לא הן קבע בשירות החיילות שכל ממנה,

 כך נואפים. — הקצינים וכל מוסריות,
ו ולרבות וטובים, לרבים עוול עשיתם
 הכרה מתוך בקבע המשרתימ/ות טובות,

 ומתוך התפקיד, של הלאומית בחשיבותו
טהור. ואידיאליזם צרופה ציונות
ה תוכן על לחלוק לעצמי מרשה אני

 בקבע המשרתת לבת אם אני כי כתבה,
 היא רס״ן. בדרגת — שנים עשר מזה
 ידידת־המפקד, ולא גרושה לא רווקה, לא

תפ־ הממלאת לשלושה, ואם נשואה אלא

 30 מזה עיתונכם של קבועה קוראת אני
 בבוקר, 6.30ב־ רביעי, יום (כל שנה

 שלכם הכתבות פעמים והרבה בקיוסק),
 כשהפגיעה שהפעם, אלא אותי. ׳הרגיזו
מגיבה. אני — אישית לי נראית

בת־ים רוזנברג, עליזה
רו הקוראה עם מסכים הזה העולם י•

 משרתים/ות וטובים/ות רבים/ות כי זנברג
 הלאומית בחשיבותו הכרה מתוך בצה״ל

ואי צרופה ציונות מתוך התפקיד, של
ה כי נאמר לא בכתבה טהור. דיאליזם
ש צויין אלא כלליות, הן האלה תופעות

עימה. מתמודד שצה׳׳ד בעיה זוהי
 (העו וחיילות״ מפקדים ״על בכתבה •1
ל שבינו בבעיות שדנה ),2196 הזה לם

 כמה שובצו בצה״ל, המתעוררות בינה
 ציון תוך בילבד, איור לצורכי תצלומים

וה החיילים בין קשר כל שאין מפורש
 הדברים ובין בתצלומים הנראים חיילות

בכתבה. המתוארים
מער אל צה״ל דובר פנה זאת למרות

 הודעה על לחזור וביקש הזה העולם כת
 ספק. של אפשרות כל לסלק כדי שוב, זו

המו לבנות ברצון. לכך נענית המערכת
לתק כלשהו קשר אין בתצלומים פיעות
 גם אמור וזה בכתבה, המפורטות ריות
ב הנראית מנצור, אירית החיילת לגבי
 קורם־נשק מעבירה כשהיא התמונות אחת

מילואים. לחיילי

נ ״ ו1וו וי•1 ו
2196 הזה״ ״העולם שער
— גרושה ולא רווקה, ״לא

בסדום צדיק
ה־ — ״המחליטנים״ נעיקבווג

ה־ הרכב את המנתחת סידרח
הח תחומי בכל השלטת שיכבה

 הזה״ (״העולם במדינה יים
).2195־6
כת מבין היחידי המיזרח, עדות כיוצא

 מחזק אני בירושלים, ברדיו, החדשות בי
ה סידרת על פרנקל שלמה של ידו את

שלו. כתבות
ידע שלא נוספים, דברים ממנה למדתי

כך. על ותודתי — תי
ירושלים אלון, יצחלן

א ל1ג*ע חל לד ושרק ב
ההסתד מזכ״ל משל, ירוחם על

בישראל. חזרים והפועלים רות/
 עורר משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל
 בנושא בלתי־שיגרתית סערה לאחרונה

 שדוודהתעו- בבניית זרים פחנלים העסקת
 ולתמיד אחת עצמו חשף בכך בנגב. פה

וצבוע. כאינטרסנט
היש־ הסוחר בצי מועסקים רבות שנים

מילואים חיילי כמדריכת מנצור אירית החיילת
בילבד איור לצורך

 האזרחיים בחיים טכני־מיקצועי. קיד
 פחות התפקיד באותו לעבוד יכולה היחד,

 חברותיה גם כסף. יותר ולהרוויח שעות,
דומה. במצב

 הקבע בצבא הוא גם — לחתני ובאשר
 הפקידות עם מתעסק לא הוא סא״ל. —

באשתו. בוגד ולא
רו רושם תיצרו ואל הגונים היו אנא׳

מושחתים. כולם שבצה״ל בציבור שם

ל המנוגדים בתנאים זרים, ימאים ראלי
ההס חתומה שעליהן בינלאומיות אמנות

 הרבה משתכרים אלה ימאים תדרות.
 וזאת ובעולם, בארץ שנהוג מכפי פחות
שאי סוציאליים, תנאים על לדבר מבלי

כלל. קיימים נם
 את הימאים תובעים רבות שנים במשך

 התערבותו ואת ההסתדרות התערבות
)14 בעמוד (המשך
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