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 בשימוש מהמידה, דחלק לפרקים מתייחסות ההגדרות רגיל. אינו זה תשבץ

עצמה. ההגדרה בתוך ממש נמצא הפיתרון לפעמים אסוסיאטיכי.
 דרוץ. :פיתרון ).5( ביער אבות־אבותיו את גילה וגרד נ י ו ר ״ הד :דוגמה

ן פיתרון: ).5( התקן שונה הנשים ריבוי בגלל דוגמה: ו מ ר  מאותיות — ה
ה המלה את להרכיב מקומן), שנוי ניתן(ע״י אלו מ ר ו  תקן. = נ

מלא. כתיב על מורה <מ) האות
 מילה )4 ,3( :למשל :האותיות מיספר את מציינים בסוגריים המיספרים

אותיות. 4 בת והשניה אותיות 3 בת ראשונה
: : ה ח ל צ ה ב

: ן ז ו א מ
I. דבו משקה באמצעות ומרוק שיפשוף פעולת

).5( נמוכה בטמפרטורה רים
).5( קשיח בחמר לילם את מבלים בני־ארצי .4
).3( לזהוי ניתנת בלתי משונה, פנים ארשת .9

).3( בתמורה להבחין ניתן אך זמנו, עבר .10
II. 3( מחשבים הגיס מקצוע.(
).3( לילי ארוע ככתוב, .12
).3( הסדר בליל כוון, תמרורי עשרה .13
 ).4 ,3( מאוד אסתטי הוא המוזר? המר איפה .14
 ).43( בלבד לבעלי־גאווה התעמלות תרגיל .16
 ).7( המחנכות ע״י כנראה שנכרו, הבורות .18
לפרושים ניתן אינו ;בזרותו משמח ידע .21

)2, 5.(
).3( !הגובה על זה אבל, .24
).3( זה בלבוש אמון, בו לתת אין .26
).3( על־זכותו ויתר מחו״ל המתנדב .27
).3( במח רק לא להשתמש מומלץ בפולמוס, .28
).3( לנסיעה התכונן הסיני החקלאי .29
).5( קרילוב כמו סיום, לידי מביא .30
).5( לוהט ממש זה כבש, בעור שונית .31

: ך נ ו א מ
).4 ,3( (מ) מסרים קריטריון לפי ממנה, רכש .1
).5( בול פגיעה כל אלו, צמחים אצל .2
).4 ,3( קטנה לעיר אופטימית כניסה .3
כבד נטל באמת וזה בגלות, אומה רובו, .4

).4 ,3( (מ)
).5( בלתי־רגיל כעם יעורר זה, שיר צפור .5
).4 ,3( מאחריות מסתייג שוליים עלם .6
איברים שני בין יחסי מצב זאת, למרות .7

)2, 2, 2.(
 ).6( טורדניים לחרקים מתאימות כניסות .8

).3( כשיש חלק צדף נתגלה המכ״ם, מסך על .15
).3( עץ לוחות שני לחבר כדי הפוך טס .17
).6( באסם נורא פחד נתגלה בשאלה .18
).4 ,3( פתע לגיוס משונה סיסמה !ברום מצח .19

).7( סופרים כשכר תווי־דאר 500 .20
).3 ,4( המאמין של חששו זה ורחימו, בדחילו .21
).4 ,3( בהגרלה זכה הגלקסיה מלו .22
).3 ,3( אמיתי לאומן יקרות פרוטזות .23
 הוטל העופות, איכסון עבור נוסף תשלום .25

).5( הארץ בדרום מושב על
).5( ? עסק זה גם כעס, היטל .27

 שרות ו ימצא הוא מה -
 מגוון תפריט ומהיר, אדיב

הכלל. מן יוצא ואוכל ועשיר

- לאוהבים...לאכול

 ימצא לדעתך מה תגידי, -
 אחד יום יגיע אם זיגל תת־ניצב
ז הטיילת למסעדת גם

656992 אביב,טל ,תל 80 סמואל הרברט רחוב

מכחכים
 )4 מעמוד (המשך
ה בפני התלוננתי 'שלי, המאסר

 רופא לי להביא הורה והוא שופט
 את הביאה המישטרה לבדיקה. —

בית־המעצר. של החובש
וקי נשפטתי ההתפרצות על
 בפועל מאסר שנות שלוש בלתי

 כמו על־תנאי. מאסר שנות ושלוש
 במכונת־אמת פעמיים נבדקתי כן

ש השוטרים אמת. דובר ונמצאתי
 במכונה, הם גם נבדקו אותי היכן

 לי נמסר (זה דוברי־שקר ונמצאו
בעניי המטפל עורך־הדיו על־ידי

ני)•
 לדין הועמדו השוטרים העיקר:

 כתב־אישום הוגש ונגדי :וזוכו
עדות־שקר. אמירת על

ציון מעוז ששון, אבנר

• • ©
גדו1<כ) גוזר

 ח״ב לשעבר, שר״הביטחון
 אי- הצביע וייצטן, עזר

 אפם על בממשלה, אמון
הקוא ח״כי של וחמתם
ליציה.

 מזלך הנכבד, בגין מנחם מר
ש מה זכור נגדך. הצביע שעזר

 עזר כאשר קארטר לג׳ימי קרה
למענו. הצביע

אביב תל־ הלינגר, דלף ה.

 ת דו שהיה ב
בבורסה ברח ח?

זרם קיים :לדעת כדאי
ביהדות. רביעי

 בני- של התמימה האמונה ניצול
בהיס חדש זה ואין עסק, היא אדם

 לא שאנשים חבל האנושית. טוריה
אבו תולדות את מספיק לומדים

ש הצרות על ואמותיהם, תיהם
 שוב מתפתים והם עליהם, עברו
 שיל- רודף כל בידי ונופלים ושוב
 בכל הקם נוכל וכל וכסף, כבוד טון,
מחדש. דור

ה המימסד מתגלה אלה בימינו
ו החרדי היהודי־אורתודוכסי, דתי

 יום־יום מערומיו. במלוא הלאומני,
 העיתונות, דפי מעל מופיע הוא
 במלוא והטלוויזיה הרדיו גלי מעל

 ברוב מנסה עדיין והוא שחיתותו,
 מוסר. ערכי לנו למכור חוצפתו

 מבלי מאמין יהודי להיות אפשר
 לאבדחצירא גורן, לרב להשתעבד

 אינו אלוהים .,מלובביץ ולקיסר
 אפשר רודפי־בצע. למתווכים זקוק

 בשדה ואפילו ישירות, אליו לפנות
בשעתו. כבעל־שם־טוב פתוח,

 ערכים ללא גם לחיות אפשר
 בערכי תחליף להם יש כי דתיים,
גם כדאי ההומאניסטיים. המוסר

חסון יצחק
מלובביץ׳ הקיסר

 ביהדות, רביעי זרם שקיים לדעת
 היהודי! בעם לומר, נכון יותר או

 החילוני, ההומאניסטי הזרם והוא
ה העולם ברחבי ומתפתח ההולך
 הוצאנו עתה זה בישראל. וגם יהודי
 ברירה החדש ביטאוננו את לאור

שאלות על העונה הומאניסטית,

 משיבים אנו בו. לעיין כדאי אלה.
פונה. לכל

חסון, יצחק
 חילונית ההומאניסטית האגודה יו״ר

בישראל
61369 תל־אביב ,36965 ת״ד

ת דו ס ה לוג ק ״ל
 הקיבוצניק מפ״ם, ח״פ

 על מגיב העמק, ממישמר
 ב״העולם שפורסמה ידיעה
).2256-7( הזה״

 כאילו פורסם קטך ״עולם במדור
 מיש- את אידיאולוגית ״אוהד אני
 בצ׳ילה״, פינושט אוגוסטו של טרו

 סאל- של לרוצחו זיקה ו״מגלה
איינדה.״ בדור
 זו. להשמצה־איוולת שחר כל אין

לסלבז־ור נתונה היתד! אהדתי

רון אמרי ח״ס
מהקיבוץ החבר

 את להפוך ולנסיונותיו איינדה,
דמוק סוציאליסטית למדינה צ׳ילה
 של לרוצחיו נכשלו. שלצערי רטית,

 של רגש אלא לי אין — איינדה
עמו סלידה עמוקה. וסלידה תיעוב

 השמצתכם כלפי גם חש אני קה
 של ריח המדיפה מהאוויר, המצוצה

זדוניות. פוליטיות כוונות
סשמר־העמק ח״כ, רץ, אמרי

•  קביעת על שמח הזה העולם ו
 נוגע העניין רון. ח״ב של עמדתו

 אורי על־ידי שהועלתה לפרשה
 בנאום הכנסת, לדוכן מע אבנרי

מייצ במשמר־העמק כי טען שבו
 של הפאשיסטי לצבא קסדות רים

 לבדוק הזה להעולם ניתן לא צ׳ילה.
 וראשי מוסמך, באופן זו ידיעה
 ברעם, חיים פנה שאליהם מפ״ם,

הידי את אישרו ולא הכחישו לא
 הקיבוץ ייצר אחת, ידיעה לפי עה.

 אחת ידיעה ולפי לקסדות, חלקים
 בקיבוץ. דיון אחרי הדבר נמנע
 של חוזרים נסיונות שלמרות חבל

מוס הודעה באה לא הזה, העולם
 רון, ח״כ של או הקיבוץ של מכת
זה. בעניין הקיבוץ, חבר

 א9רנ וא־גרא4
עמיקתא לבירא

 של ביתו הריסת בעיקבות
הזה״ (״העולם גרייבר גד

2257.(
 של מידה שיש הרושם נוצר

 הורסים ש״אם בטענה, וצדק הגיון
ו עניים של בלתי-חוקיים מיבנים

וי מהריסת להימנע אין פועלים,
 כך לטעון אפשר אמידים. של לות
 ביתו הורסים לפיו העיקרון את רק
 ואינו בעינינו פסול אינו אדם של

 לא־מוסרי. או בלתי־אנושי אכזרי,
אכ שרירותית, קרה, שגישה אלא
מדי הולמת אינה כזו ונוקשה זרית

ונאורה. דימוקראטית נה
 ישראל עצמזז חושפת לצערי

 מאוד! מפגרת כמדינה זה בשטח
 התורכי השילטון מן מפגרת יותר

 מילחמת- תום עד בארץ ששרר
ש זה, שילטון הראשונה. העולם

 ובאכזריותו, בקשיחותו ידוע היד,
 והתחשבות כבוד של יחס גילה
לביתו־של־אדם. שנוגע מה בכל

)8 בעמוד (המשך

2259 הזה העולם


