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:מאוזן
 מסוג ברובה מזויין חייל )1

 )5 שעברו; בדורות ״מוסקט״
בכי־תמרורים; )10 קרוסלה;

 ;הטבע מן שלמעלה דבר )11
 לראש )14 פקח; שאינו )13

;העתיקות ויוון ברומי מנצחים
מוסיקלי; לטון בכתב סימן )15
יר מתערובת עשוי מאכל )16

 מים מקווה )18;פירות או קות
 )21 זירוז; מילת )20 ענקי:
 מהומות שעורר כושים רובע

 ;ידית )22 :בדרום־אפריקה
 סופו )25 מדרו־כף־רגל; )24
 לאחר צעיר )26 ,עלוב׳: על

 )30 הטיף; הזיל, )28 נשואיו;
 )31 ;קרוזו רובינזון של עוזרו

 המייצר הבלוט )32 תרופה;
 מ־ אהד )34 זכריים; תאי־מין

 ;(ש״מ) לשעבר שרי־החינוך
ל כינוי־גנאי )38 בחר; )35

הפוך; — גוף )39 אלילים;
התבן; מן הבר את מוציא )41
;דורס עוף )43 :מאוס )42
 :קו אות, )47 !צורה דרך, )45
 רכוש, )50 ;עובר־אורח )48

 )52 ;אמצע מרכז, )51 ;קנין
ה )54 ;הר־געש של פתחו

 המוקרנות הסמויות קרניים
 )57 :רדיו־אקטיביים מחמרים
קי )61 ;תאריכים של חוברת
אש חלון, )62 ;הולנדית דומת

 עיר )66 אות־חיבור; )64 נב:
מקט לערי ביחס — ראשית

 רקב; )67 שבסביבותיה; נות
)70 ;בית־אב משפחה, )69

חיו חשמלי מטען נושא אטום
 בהרי חסר-דבשת גמל )72 בי;

 של אישי הרכב )74 ;האנדים
נו — מבני-אדם )75 ;מנהלה

 שקע )77 ;מצחו על האות שא
 התכופף; השתטח, )78 במים;

 פיו )85 קיים: )83 הנח! )81
 ;מול לעיני, )86 :רינה מלא

 אופרטה )89 ;אבן־יקרה )88
 )91 הבן; שטראוס יוהן של

 ;1107ב־ס שהתייקר מאכל־צנע
 )96 ;חסר־אומץ )95 ן לאן )93

אי )98 לבוראו: נפשו השיב
 ה־ הקול )100 ;אשה בגוף בר

 )102 הגבר; של והעבה נמוך
 ש־ העגלגל הקצה )103 צונן;

 חוסר 105 ;דיוקן )104 ; בביצה
בלוגיקה. תורה הגיון,

:מאונך
ה נימי את המזין הנוזל )1

 מין )3 קריאת־צער; )2 עלים;
ה בעליו )6 :מגש )4 ;סירה

 ;מערת־המכפלה של ראשון
 במשחקים הכרעה ללא מצב )7

 : תעלומה )8 :השלחן סביב
במינרלים; עשיר גינה ירק )9

 :תותח־לא־רתע )15 ;נם )12
 — שהוראתה ראש־מלה )16

 )17 ל״.; כפוף תת, למטה,
 )20 פטיש; )19 כתובת־קעקע:

 )21 אחד; במקום עומד אינו
 בזמרה; הגבוה הנשי הקול

 בפינו; עצם )24 מחפש; )23
סיעה; )27 דורון; מנחה, )26

לז הבית מן לצאת איסור )29
בקו משחק )30 :מסויים מן

 בו נערכת אלה בימים — ביה
שמ )33 בין־לאומית; תחרות

 אלת )34 ;שנחמץ מחלב נת
 פקפוק, )36 היוונית; התבונה

 בת־יעקב; )37 ;חוסר־החלטה
בבו )44 :שופט )41 ;יהיר )40
מר )47 ;שמא )46 ; אפלה אה
 לאסירים; בית )49 :עושק מה,
מק שם )53 לרגל; כסות )50

 לעם בן )54 לחודש־אב; דים
מסקנדי שמוצאו עתיק גרמני
 כל בו שהיו מאכל )55 ; נביה

קי )56 במדבר; — הטעמים
 ;מסמר )58 ;צרפתית דומת

 )60 ;מעצי־חורש סככה )59
 מכניס אינו )62 ;פתח־דבר

נישא; )63 לפיו; דבר־מאכל

 הממלכה־ מארצות אחת )66
 כתיבה־ כותב )68 ;המאוחדת

 לאדוניו משועבד )71 ;תמה
 בימי-קדם ומשקל מטבע )73
 (ארמית) בוקר )77 כך: )76
 בנקיקי פורח — פרח־נוי )79

 בוא )82 ;חסר־כל )80 ;סלעים
 חומר )84 המדרגות! במורד

 :פקקים לעשיית האלון מעץ
 התנ״ך ממפרשי אחד )85

להו ביחס ילדה )87 ;(ר״ת)
 )92 :הקול נעימת )90 ; ריה

 בראשית צמח )94 איצטבא;
ה אל־המלחמה )96 צמיחתו:

 ביחס המחיה יוקר )97 רומי;
 ;צמד )99 ;ממוצעת למשפחה

 מידה )102 ;מדרכו פונה 101
 )103 ;מינימלי שיעור קטנה,
כבש.
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נכו פרופורציה על נשמור הבה

והר לטוב הטובים יזכו לפיה נה,
 לפי הפועלים ואנשים לרע, עים

 יחיו העמים שני לטובת אמונה
 מיסג־ ניצור הבה בארצם. בכבוד

 מתוך כולנו נחיה לפיה רת־חיים
 צפוי יהיה לא ואיש וחופש, חירות

הצדקה. בלי וריתוק למאסר־בית
 הריתוק צו את מייד נבטל הבה

 את שיבנה כדי ח׳ורי, רמזי נגד
העתי בעכו הים על המשקיף ביתו
 ח׳ו- רמזי של המיוחל החופש קה.
 אזרחי כל של החופש־ את יבשר רי

 הממשלה רצון את ויסמל ישראל
 זה, ארץ לחבל וצדק שלום להביא
ה יבוא פחת. פי עברי על הניצב
 ויקבל העתיקה לעכו בן־גל אלוף
 ויווכח ח׳ורי רמזי אצל תורכי קפה
 ונעים־הליכות נחמד אדם איזה
ל האמיתי הגשר יהיה וזה הוא,

שלום.
אכזיב אביבי, אלי

חזר8וו הא*ש
 גלילי ישראל של שובו על

העבודה. מיפלגת לצמרת
ה את ברדיו שמעתי עתה זה

 ני- אמן גלילי, שישראל ידיעה,
 מיפי על־ידי נבחר סוחי־התרמית,

יו השד או — לנסח העבודה לגת
 המיפלגה של מצעה את — מה דע

 ל- בקרוב לשוב כנראה, העומדת,
 זו שבחירה ספק לי אין שילטון.
 העבודה, ממיפלגת המונים תבריח
 קשור גלילי ישראל השם שהרי
 מסויים למיסמך בל־ינתק בקשר

 יום־ למילחמת שקדמה התקופה מן
הכיפורים.

אביב תל־ בירן, יצחק

 של שבעיותיה לחשוב אפשר
דש־ ניסוח, של בעיות הן ישראל

גלילי ישראל עסקן
מה יודע השד

 מקיבוץ הישיש הניסוחים אמן
 לפתור יוכל גלילי, ישראל נען,

המאמין. אשרי אותן.
חיפה ספרן, יהוראי

 עתה זה הסתיימו ,התלבטויות
 העבודה. למיפלגת ,אצביע לא —

 איננה בגין למנחם האלטנטיבה
 גלי־ ישראל של בדמותו מגולמת

לה יש הזו האלטנטיבה את גלי.
מאין. יש כימעט קים,

רעננה ד., י.
• • •
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■צחק• כ ח־ ע*ל
הנמושות״ ״הצבעת על

 לפיזור ההצעה על בדיון
 הזה״ (״העולם הכנסת

2235.(
בעיתונכם שהתפרסם במאמר

פוג במילים הנכבד הכתב השתמש
״עוב כתב הוא ועוד: זאת עות.
נכונות. שאינן דות״

ה של פירושה העברי במלון
נל צחוק, מעורר — מגוחך מילה

 הנכבד הכתב אותי מכנה כך עג.
זיידל. של המגוחך ככפילו

 לך, נראה האם לנלעג. ואתייחס
 כחבר- שאני אבנרי, חבר־הכנסת

 כמיטב לעזור השתדל אשר כנסת.
 האזרחים מאלפי אחד לכל יכולתו

 ראוי מגוונות, בבעיות אליו שפנו
ב נעשה הטיפול י ״נלעג״ לתואר

 ערים, ראשי לשרים, פניה אמצעות
 ציבור פניות נציגי מבקר־המדינה,

החי בוועדת קבוע חבר הנני וכר.
 בוועדת הכנסת, של והתרבות נוך

ו הציבור, לפניות בוועדה הכנסת,
הספורט. בוועדת
משו בוועדות חבר הנני כן כמו
בחינות :ובוועדות־מישנה תפות

 מעונות מינקוביץ, דו״ח הבגרות,
 מיכליות תינה), (בית למפגרים

וע- האונס, ועדת בעין־כרם, דלק

יצחקי יצחק ח״ב
פוגעות מילים

 נוער, עבריינות ועדת קוורום, דת
ב ורווחה לכלכלה ועדת־מישנה

תל־אביב. דרום ובינוי פינוי נושא
 נבחרתי בכנסת יוזמתי בעיקבות

וע הבאות: הוועדות כיריד לכהן
 ועדה ולסמים, לנוער משותפת דה

מיב לבדיקת מיוחדת פרלמנטרית
משות ועדה והרפורמה החינוך נה
המיוחד. החינוך של פת

 לסדר־היום הצעות 16 העליתי
תלמי נשירת הבאים: בנושאים

 של אישפוזם החינוך, ממערכת דים
 ל- בבתים לסמים מכורים קטינים

 לילדים במוסד המצב חולי־נפש,
מפג איתור תינה׳) (,בית מפגרים

 סגירת בשכונות, מסוכנים רים
 התיק- בשכונת אוהל בית־הספר

 בדיקה תשל״ט, שנת לקראת ווה
 ו־ גן־הילדים תרומת של והערכה

החי למערכת היסודי בית־הספר
בי להמשך מחייב כתנאי — נוך
ב קטינים ריכוז הרפורמה, צוע

התנו בתל־אביב, קרישנה מקדש
 זיהום בשבת, רמות בכביש עה

 הבין־לאומית, הילד שנת הכנרת,
 בעיית תל־אביב, דרום ופינוי בינוי

ל במעון אי־סדרים מלידה, הנכים
 החינוך בבאר־שבע, מגן מפגרים
 הספורט בתפוצות, החינוך המיוחד,

עזובים. בילדים טיפול בישראל,
 דיונים קיימו הכנסת ועדות כל
 ובעקבות שהעליתי בנושאים רבים
 הצעות הועלו אלה מדיונים חלק

)8 בעמוד (המשך
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