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: ן ז ו א מ
הוצ )5 הזכרון: אובדן )1
אי )10 ישראלית; ספרים את
 בכי )13 שר; )11 עמל! ננו

 ירק של עטרה )14 (בקיצור);
 ;סירוב מילת )15 ;ופרחים

 נאטם; )18 חתך; בצע, )16
 )21 די־צרכו; בשל שאינו )20

 רוב שחי גדול אנגלי משורר
)22 ;אירופה ביבשת ימיו

 )25 ;מטרה )24 !תם אבד,
 כתב )26 ;(גימטריה) מידה

 ב־ שהומצא באיתות לשימוש
 ב־ הבוגד דמות )28 ! 1840

 )30 !שיכספיר של ״אותלו״
 קול צליל, )31 ממאיר! נגע

 ;המלחמה אל )32 ;מוסיקלי
רע אבי גרמני פילוסוף )34
 ואדי )35 הנצחי״; ״השלום יון

 התיישבות; סוג )38 בארץ;
 )42 מרחף; )41 טוב! לא )39

 !בעל-חיים או אדם טבעו.של
לפי מחסום )45 ;מזון )43

 )47 !מאכילה למנעה בהמה,
 )48 ;נרחב שטח — בהשאלה

 ומטבע משקל )50 נוזל; דבש
 )52 אנה!; )51 קדם; בימי

ה סדר )57 סלח; )54 כתש;
 :במערכת גבהם לפי טונים

 האיזור )62 מורם; מושב )61
 המלחמה; קו מאחורי הנמצא

 )66 נס; )65 לך!; קח )64
תו תעשייתי, מפעל של שם

 עי־ )67 הקיבוצים! אחד צרת
 ;נח של בניו צעיר )69 ;נב
שמ ממנו — יעקב מבני )70
 הי״ד מפקד )72 ;לחמו נה

 אכזיב גשר בפיצוץ שנהרגו
 )75 התכה! תנור )74 (ש״מ);

 צ׳כוסלו־ חופש ולוחם נשיא
 -- חי יצור )77 (ש״מ); בקי

 ;שקע )78 !התהוותו בראשית
 !״סוף״ סוף )83 ;עמודה )81
 הנ־ עקרון, )86 ;פקודה )85

מש )88 ;למפלגה חת־יסוד
 תקנון )89 בגופנו; הדם אבת

אליל )91 !לעובדי־המדינה
 ;כזה הוא הגלבוע )93 !בבלי

 (שיר ריחני בושם צמח )95
 דיבור )96 י״ב); א׳ השירים

 ;קריאת־יגון )98 ;אזהרה של
 פורשת אנשים חבורת ).100

 )103 מדבר; )102 העם; מרוב
מישחק )104 !בהמת־הרבעה

ה הבנים אבי )105 ;בחנוכה
ה גבורי ״אחי — מנצחים
תהילה״.

: ך נ ו א מ
 וורונ־ קפיטן של אהובתו )1
 !לשד־עצמות )2 !(ש״פ) סקי

 שם )4 בחילה; גועל־נפש, )3
בפו מלכים מספר של פרטי
 שם )7 דגן־שמים! )6 לין;
)8 !דורסים לעופות כולל

 ;שאון־גלים )9 ; שלל־מלחמה
 של עיירתו )15 קילל; )12

 )16 חב״ד; חסידי של רבם
 )19 !; ראה הבט, )17 ; חלחלה

הירושל ב״חאן חדש מחזה
במ עומד שאינו )20 מי״;

 למדידת מכשיר )21 ; קומו
 אצילות תואר )23 הים; עומק

 )26 ;נמצא )24 ;בבריטניה
ב מרוח )27 בכלא; חבישה
 במצרים חבל־ארץ )29 שמן;

הרהור; מחשבה, )30 ;העתיקה
הצעות! המזמינה הודעה )33
הח )36 לאלוהים; מנחה )34

 חברה )40 ;טומבון )37 ; לפה
 בני אנשים קבוצת )41 בעדר;

 ליבו פסק )46 לאום; אותו
מע )49 ;בסיס )47 ;מלפעום

ה ממקורות )50 :זימה שה
מו )53 ;הממשלה של הכנסה

מר )54 הכינרת; לחוף שבה
 )55 מינו! בשאינו מין כב

ב טון )58 ;נכרי )56 !חסל
קטליז )59 ;הצלילים סולם
 קטן; עץ מיבנה )60 טור!

מוב זהב )63 זמן; מועד, )62

 הנתונות מדינות )66 ; חר
 מעצמת־ של השפעתה תחת
ה הספרותי הפרס )68 על;

 התחתונה )71 בצרפת; חשוב
הצלה! )73 הריחיים; באבני

!המלכים . במישחק מצב )76
 גיגית מעין גדול, כלי )77

 ופילוסוף פרשן )79 לנוזלים;
 המאה בא״י הישוב מחלוצי

 פעור! פתח )80 (ר״ת); 13ה־
 )84 ;אפריקה בדרום נהר )82
 ;שואה )85 ;אגוזים של זן
 ;טבור )90 ;אפלה בבואה )87
 בבוהמיה(צ׳כיה) מתקן־דת )92

 כלי )94 ;(ש״מ) ככופר שהוקע
 לחיות; מלכודת )96 ;תחבורה

 עתיקה עיר )99 בחרו!; )97
 :סימן )101 ;התיכון במזרח

 גדול נם )103 אחוריים; )102
. . . היה

 נפגשים היו ורביו פרס אילו
אחד אוכלים היו הם מיסעדה,

ת ל ף* (י

 לאוהבים...לאכול
טל80 סמואל הרברס רחוב 656992 ,תלאביב,

ם י כ ח כ מ
)4 מעמוד (המשך
 הפוליטית התעמולה את כספיו

המיליטנטי. הימין של
 שאר גם היו בכך, די לא וכאילו
 בהסתדרות למישרות המיכרזים

מי פי על ״תפורים״ הסטודנטים
 החדש היו״ר תומכי של דותיהם

 ישראל הסטודנטים, בהסתדרות
ש העובדה גם תעיד כך ועל כץ.
 הסטודנטים הסתדרות רכזי כל

 (קליטה, העברית באוניברסיטה
נמ ועוד...) תרבות, פנים, הסברה,

 ודור הקיצוני. הימין חוגי על נים
 ובקי־ בחיסכון צורך של בעת קא

המנג את כץ ישראל מנפח מוצים
הסטודנ הסתדרות של ־בשכר נון

 על רק זאת וכל לצורך, שלא טים,
פוליטי). (שוחד אנשים לקנות מנת

 והשחי־ הביזבוזים כל על נוסף
הסטו אגודת של האחרות תויות
 (מסיבות הימין בהנהגת דנטים

ב טיולים הימין, לפעילי שחיתות
 זאת כל — הימין לפעילי שטחים

 הסתדרות של תקציבה חשבון על
 חינם כרטיסי־כניסה ;הסטודנטים
 ומועדונים למופעים המחולקים

שהכני הסטודנטים, הסתדרות של
 ועוד...) בתשלום, היא אליהם סה

 מכספי להזרים כץ ישראל החל
 קטמון בשכונת למועדון האגודה

מנת על שטרן), (ברח׳ בירושלים

 מציץ אני לשבוע אחת באשמה, דה
ש בעוד לגברים״ ״לא במדורך

גבר. אני
 ונפש, לב מרנין ממש מדורך

 אוף! ובהומור... טעם בטוב עשוי
 יש שבת. של למילים כוח לי אין
 עלא־כיף־ מדור של אחלה לך

 יום כל בלב שבת עושה כיפאק,
 כל עיוני. בדרכך, תמשיכי ד׳.

הפמי לתנועה חג — שלך מדור
 ממזרתא, גם נשית, גם ניסטית.

רו רק וואללה, !7 מתוחכמת גם
מסוגלת. גזעית מניה

הג בפראות הגזמת מהו אבל
 טיליגנ־ כבר יש כמה ! זמת
 התיח- את שמבינים כמוני, טים
שוטפת? בקריאה שלך כום

 לכבודי שהקימו ממרוימי^הצלב
 צלי־ טרם זועק אני הפמיניסטיות,

בילבד! לגברים הכוונה בתי:
והצליחי! עלי

רנזת־השרון כנען, משה
אינ- משיכה: אודטה •
המחמ על תודה אינגעלה, געלה
 לא לעולם לתיחכוס, ובקשר אות.
האינט את להעליב בדעתי יעלה

אצ להם יש קוראי. של ליגנציה
ל נותנת שאני קרדיט אותו לי

לי. תאמין עיוני. גדול, והוא עצמי.
 אבל כעת, מחוייכת אמנם אני
 בכיש־ להכיר כדי רון כיש צריך
אחד הבדל רק יש כך? לא רון,

אודטה כעלת־מדור
הפמיניסטי הצלב ממרומי

בבחי לימין שיעזרו נערים לטפח
לכנסת. רות

לצי נותרה לא חנ״ל כל לאור
 והאני הדמוקרטי הסטודנטים בור

העב באוניברסיטה טי־פאשיסטי
 אגודת הקמת זולת ברירה, רית

 שתוציא אלטרנטיבית, סטודנטים
 פי את ותחרים אלטרנטיבי עיתון

 הנגבי צחי שלמתנגדי כפי האתון.
 הארצית הסטודנטים בהתאחדות

 תככנותו, בגין ברירה, נותרה לא
ה והשתוללותו השפלים מעלליו

 להקים אלא והברוטלית, ברברית
אלטרנ ארצית סטודנטים אגודת
טיבית.

 ראו־ עידו מדטקוביץ, דן ״
בורנשטיין, דרור בני,
 הרימו־ הסטודנטים ועד בשם

העב באוניברסיטה קרטייס
ירושלים. רם, גיבעת רית,

ב ת כ ל מי ט ש גנ לי טי
גבר״) (״אני כנען הקורא
ה בעלת אודטה, בשבחי

לגברים״. ״לא מדור
 להתנצל אוהב לא באמת אני

לע מה אין אבל ?), אוהב (ומי
מו־ אני כן, אותה. אכלתי שות,

 מתנת ניתנה לי לביניהם. ביני
 שאני ומכיוון הכל. זה המילים.

 שאוכל גדולה, מספיק לא עדיין
לעז צניעות, כזו לעצמי להרשות

 באמת שלי המדור :אומר — אזל
 על־הכי־ באמת לפעמים, מתוחכם

 שנושרת הקליינטורה ולכל פאק,
 — באבטיח דלה אפסנאות מסיבות

ב מחכה תמיד המרחלת רחל —
 אבי בסיסית. עיברית עם סיבוב,

גמרתי. אני געזונט.

• • •
ד ..למדת■ ב כ ל

ת החוד, א
 שואל — מהי דמוקרטיה

ב פעיל תיכון, תלמיד
רק״ח, של הנוער תנועת
במישטרה. שנחקר אחרי

 י׳ כיתה תלמיד ,1965 יליד אני
 16ב־ בכפרי. תיכון בבית־הספר
 יחד בכתב, הוזמנתי באוקטובר

לתפ בלישכה ל״בירור״ אבי, עם
 חיפה. במישטרת מיוחדים קידים

 בשם קצין בידי חתומה ההזמנה
כרמל.

ו הקבועה, בשעה התייצבנו
הבירור שמטרת מאוד הופתעתי

)8 בעמוד (המשך
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