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:מאוזן

משק; מנהל בית, מנהל )1
ל בסלע גומה )10 אסם: )5

מפו ערימת )11 ;מים ציירת
מנ חומר )14 :מזל )13 ; לת
 )15 חסר): (כתיב ומטהר קה

 ;חלחלה )16 :זה זמן עתה,
 טוב הוא טוב, הוא כאשר )18

 שמן כבש )20 :טוב משמן
 מוסלמית כת בני )21 ;וטוב

 בחיפה ומרכזה בפרס שנוסדה
; המישפחה מבני )22 ;ובעכו

טורקיז; — טובה אבן )24
לזימרה המשמשת הברה )25

 )28 מסכת: )26 מילים: ללא
רא שהיה מי של שמו קיצור

 )30 ;הקומוניסטית סין של שה
 )31 י ;סינדרלה של מושיעתה

 דיאמטר, )32 ;ותולעה רימה
 רדיוסים שני כאורך אורכו
 )35 קשר: )34 חסר); (כתיב

 קוצני שיח )38 ;ברוסיה נהר
 אדמה )39 :כמשוכה המשמש
 )42 ; שאלה מילת )41 ; נישאה

 )45 ;עלה )43 ;ארסי נחש
 רזה; )47 :באנגליה חבל־ארץ

ב הביגמיסטים מראשוני )48
 מילת )51 נותר: )50 מקרא;

 )54 חרון: )52 וצער: כאב
 מעטים מים מיקווה )57 שווי:

 )62 ;בספר עלה )61 ;ועכורים
הקדו בבל של הצפוני החבל

 )65 :התווים בסולם §)4 ; מה
 בין )66 :לחות חסר חרב.
בפר מידה )67 לרטוב: יבש
צרפ במה שחקנית )69 ; סות
 )70 ;19ה־ במאה דגולה תית
מא לאחר אדם לו שזוכה דבר
 השלג; ספורט )72 לקבלו; מץ
 )75 ;קורח של עדתו מבני )74

 ידועה(ש״מ): צרפתית אופנאית
במב עמודים של אכסדרה )77
 ;כבה נשמד, )78 ;מפואר נה
 עליון: למעלה, הנמצא )81
 לשעת מאור )85 ;נעלה )83

 לפתיחת מכשיר )86 ;חירום
 )88 הפסקתו; או גוזלים- זרם

 חשוף אתר )89 בן־בליעל:
 המרד מתולדות בארצנו חדש

 נמצא )93 חזר; )90 היהודי:
בר־פלוגתא )95 ;בתנועה
 )98 :סיני משקה )96 ;לשמאי
 )100 השיבולים; מן הנותר

 )102 ;נמוכה כשהטמפרטורה
ב זמנים המהפכת בא״ב אות

 את הממלא חומר )103 ; דקדוק
 מגדולי )104 גולגלתנו; חלל

בהיס הפולשים המצביאים
 כוכבים מערכת )105 ; טוריה
הכסיל. — בהירה

:מאונך
ה מגדולי ישראלי צייר )1

 )2 ;הקינטית באומנות יוצרים
 כוכב )3 :גבוהה עץ מישענת

 שנתלש בול )4 ״ונוס״; הלכת
 )7 ;בקסמים אשף )6 ;ראשו
 טיב, )9 ;מתקוטט )8 ; שפע

 )15 טורף; עוף )12 איכות;
 פורח כתום, צהוב פרח־בר
 )16 בארצנו; החורף בראשית
 )17 ;השדה שבקצה התבואה

 ;קיפלינג ר. של ההודי גיבורו
 )21 צוק; )20 קללה; )19

 במילחמה; חופים סגירת הסגר,
;פלא )24 ;חובה תקנת )23
לאחרו שזכה ספרדי צייר )26
(ש״מ); בארצו לתהילה נה
)29 לרשות: חובה תשלום )27

 הערב חוטי את הנושא הסליל
 טופז; )30 השתי; חוטי אל
העמו מן אחד לכל כינוי )33

 עומדת שהארץ האגדיים דים
 כפר־ ליד מושב )34 ;עליהם
 באותו עיר חורבות על חיטים,

 קביעת )37 נעדר; )36 שם;
 הפה ליח )40 !בתרופות כמות
 )44 נופל: )41 חסר); (כתיב
 )46 :בגופנו הארגמני הנוזל

 )47 בישולו; נסתיים שלא צלי
 וצר מוארך חלל )49 :פנינה
נועם; יופי, )50 ;בסלע חצוב

;המוסכם מן פנייה נטייה, )53
מתבו הקיטניות, מן צמח )54

 איצ־ )55 ;בארצנו החורף אות
המ פרקליט )56 בקיר; טבה
;מתרומם )58 ;(ש״מ) דינה

:הרדיוס מגלי מישפחת )59
 של הקבצים משני אהד )60

 לחימום פינה )62 התלמוד;
 )66 ;האמונה חוקי )63 :הבית

 ;תרנגולות של תרבותי גזע
 טרויה מלך פירמוס של בתו )68

 )71 פורענויות: נביאת והיא
;וילון מסך, )73 :רגיעה מצב

 יסוד )77 מתנועע; זז, )76
 החשובים מן מתכתי, כימי

 החיים בעל )79 ;השלד לבניית
 הנביא; נתן של משלו מתוך

 ונפח צורה לו שאין חומר )80
 אחת )84 :זה )82 :קבועים
;במידבר בני־ישראל מתחנות

 ;במיספר גדול )87 ;עול )85 ־
 )92 מואב; צפור,.מלך בן )90

תרו מהילת או בשמים מזיגת
מח )96 ;בגלל יען, )94 ; פות

 שענדו קישוטים של רוזת
 דורה; )97 ;המקרא בימי נשים

 בכלים; מחודדת בליטה )99
 אות )102 ;המולה רעש׳ )101

)103 ;העברי בא״ב החבור
 החשמלית המוליכות יחידת

אום). של (היפוכה
 את מבקשים אנו :הערה
 טעויות על הפותרים סליחת

 מם׳ בתשבץ שנפלו דפוס
 מאוזן 2 מס׳ הגדרה .2250
הג !הרגל) (עולי רגלים צ״ל
 בסו־ צ״ל מאונך 21 מס׳ דרה

 הגדרה :במוסקבה ולא סיקה
קורנת. צ״ל מאונק 85 מם׳

מכחכים
 )6 מעמוד (המשך

 דויד על־ידי שהורכבה הראשונה
המנוח. בן־גוריון

רמת־גן אבירם, יהודה

 ממונם צדיקים אמרו: חכמינו
מגופם. יותר עליהם חביב

 שיחבבו לצדיקים, יאה כך האם
! 1 מגופם יותר ממון

 לובלין, של רבה כך על אמד
ה :זצ״ל שפירא מהר״מ הגאון

טו פעולות כמה יודעים צדיקים
להח — בממון לפעול אפשר בות
 בני־תורה, להחזיק הנפשות, בו יות

 ש־ דברים תורה. מוסדות להקים
 הגוף בעזרת לעשות אי־אפשר

 את הם מחבבים לפיכך בילבד.
 בע־ ולעומתם מגופם. יותר הממון

ממו כל את שמבזבזים לי־התאווה.
לג תענוגות־הגוף, לשם רק נם

 אלא אינו הממון עצם כל ביהם
 עליהם חביב וממילא הגוף, בשביל

מממונם. יותר גופם
נתניה פרסקי, משה

ולב לך ה1עע
 על השלג״ ״כדור ככתבה
התפר אבו־חצירא, פרשת
 רואים שבה תמונה סמה

 אלוני שולמית ח׳׳כ את
1 הרב מי רב. של בחברתו

קוק. הרב זהו כי בטעות כתבתם

 אינני להרוג. כיצד ללמוד אוהב
 הגדולה בהצגה להשתתף רוצה
 שבו הזה, במעגל־הקסמים הזו,

ש למישחקים כבולים בני־האדם
בעצמם. המציאו

 בירוק / אותך לסמם יכולים הם
 / למחוק יכולים אינם אבל / דהוי,

 לרסס יכולים הם / השמיים. את
 אינם אבל / בכאבים, גופך / את

 הם / הרוח. את להשתיק / יודעים
 אבל / חם, נשק / לך לתת יכולים

אחר. חום לשכוח לך לגרוס לא
איישם דור־און, ארז

הטדגדזה צד■ *110
 טלוויזיה תוכנית על

שו את שהציגה מאוזנת,
 הישראלי- הסיכסוך רשי

פלסטיני.
 השנה זו שחי ישראלי כאזרח

 וכיהודי במערב־אירופה, השלישית
 נגד סירטי־תעמולה על שמתרעם

הפ שזו לציין שמח אני ארצנו,
ש לכאן בואי מאז הראשונה עם

 בעלת תוכנית בטלוויזיה שודרה
 — פלסטין על פרקים שלושה

 .1949 ועד 1921 מאז ארץ־ישראל,
 את בבהירות הציגה התוכנית

 הישראלית־ערבית הבעיה שורשי
 על דקומנטאריים סרטים וכללה
ב־ היהודית ההתיישבות תחילת

פרנקל ידידיה והרב אלוני שולמית ח״כ
השלג כדור

 ידידיה הרב את רואים אלוני ליד
פרנקל.

גבעתיים כריך, חנה
 — פרנקל והרב אלוני ח׳׳ב 6!

תצלום. ראה

בעלי־ח״ם צער
האלטרנטי המחקר בזכות

 בבעלי״ שימוש בלי — בי
חיים.

 הרטמגסגרובד פריץ מר אלי פנה
 מדענים למצוא המעוניין מגרמניה,
להו הנכונים ישראליים, ורופאים

 וב־ האמריקאי הקונגרס בפני פיע
לת כדי בינלאומיים, סימפוסיונים

ב לסייע שנועד ,4805 בחוק מוך
ל לשנה דולר ביליון של סכום
 אלטרנטיבי, למחקר חדש מוסד
 בבעלי־חיים. להשתמש צורך ללא

מתבק הנ׳׳ל בהצעה הסעוניינים
 ת.ד. חדש, למוסד לפנות שים
 ישראלים אזרחים תל-אביב. ,1931

לכ מתבקשים בנושא המעוניינים
הזו. הכתובת לפי תוב

סביון פרידשטין, הילדה

במדים משורר
 כותב דור־און הקורא

.מאי־שם . .
אינני חייל. להיות אוהב אינני

 יצחק עם ראיונות כללה היא ארץ.
 בא- ויהודה ידין ייגאל בן־אהרון,

 פלסטיני, היסטוריון עם וכן ואר,
 כן ראשונה. ממדרגה אינטלקטואל

ער חיים, עדים בתוכנית שובצו
ה ההתיישבות על ויהודים, בים

 בריטים וקצינים בחברון, יהודית
ה בימי בארץ ששירתו לשעבר,

מנדט.
 לידי הסרט יגיע שאם סבור אני

 יקרה הישראלית רשות־השידור
 אותו שיפסלו או :השניים מן אחד

ש או לשידור, מחלקיו כמה או
 ציונים לכמה זעזוע ויגרום ישודר

 יודעים שהם המשוכנעים נלהבים
העובדות. כל את

 על הדיבור את הרחבתי מדוע
 ה־ סרטי שכל מפני ? זה סרט

 היו כה עד שראיתי בי־בי־סי
 מובהק. באורח אנטי־ישראליים

ש לא״הוגנים, תשדירים אלה היו
ה של האחד צידה את רק הראו

 — הפלסטיני הצד — טרגדיה
 — השני צידה את שהראו מבלי
היהודי. הצד

 נציגי־הסברה לאש״ף יש כיום
ה הישראלים, ולנו, אירופה בכל

 אחד נציג אין בבעיה, מעורבים
 שה־ ,מפליא זה אין לכן לרפואה.
ל מיום הופכת האירופית קהיליה

אנטי-ישראלית... יותר יום
 לפתור ניתן מתמיד, יותר היום,

 באמצעות הפלסטינית הבעיה את
וית שיתנו ומצריים, ירדו על לחץ
 מדי- של הקמתה למען משהו רמו

)10 בעמוד (החשך
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