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:מאוזן
 צרפת בצבא יהודי קצין )1

 תקון )5 ;ל״אלטנוילנד״ שהביא
 ל־ בית )10 ;מלים) 2( יסודי

 שדה־ )13 שנון; )11 צפורים;
 ;מקראי תמים צדיק )14 ;מרעה

 )16 הליכוד; בממשלת שר )15
 רבים מים מאגר )18 למרות;
;נפשו על נמלט )20 ;ומלוחים

״עסיסי״; ופריו ידוע ״תיק״ )21
בשפלה שישב בישראל שבט )22

תכ )25 עם; )24 בצפון; וגם
 — ....״ ״חצי )26 ;רפוא׳ שיר

)28 ;אחד־העם של מאמרו
 רימון של סוג )30 ;עושק

 )32 ;פחמת־סידן )31 ;בצה״ל
תח )34 ;ישראל ולא כהן לא

 פלטפורמה קתדרא, )35 ; מושת
 שחקנים משפחת )38 ;להופעות

 ״רומי מחבר )39 ב״הבימה״;
 עבר, )41 ;(ש״מ) וירושלים״

צר מתוצרת מכונית )42 !כנף
 רמש )45 ;פקודה )43 ! פת

 תחמושת )47 ;רב־רגלים טורף
תנו מראשי )48 ;יומין עתיקת

 ע״ש — בארץ הפועלים עת
 ;לביא )50 ;(ש״מ) שדה־תעופה

 )52 ;אמריקאית מכללה )51
 ;החודש לו השנה ראשית חג
 רגל )57 ;ברור שאינו דבר )54
ה בסולם )61 בסים; כלי, של

 ;לשון )62 ;במוסיקה תווים
 ;כישור )65 ;שאלה מילת )64
 די־ נצלה לא )67 !אויב )66

 )70 אור־יקרות; )69 צרכו;
 עתיק מטבע )72 ;ופרח עלה

 כמחצית — אז שערכו בישראל
 )75 מדעת; נבער )74 השקל;

:ולמד חזור למד,  פילגש )77 !
 )81 ;רך שתיל )78 ;מקראית
8;קיים )83 ;חקיקה החלטה, 5( 

 חסר־אונים; )86 ;מוסלמי תואר
 ״כמעט״ )89 ההנקה; שד )88

הולנ תואר )91 :בכדורגל גול
 לאומי תוצר )95;דורון )93; די

 )98 סיום; )96 <ר״ת); גולמי
 בעל־חיים )100 ;האילן עץ ענף

 פטורות שלו השכון שבעיות
 )103 !קל-דעת )102 ;מראש
— בהשאלה )104 ;קיטור

 ;מלים) 2( לוויתנים של הפוכם
 או לרכישה זכות־יתר )105

אחזקה.

:מאונך
 מלא־ )2 ;שנעלמה צוללת )1

 )4 ;בספירה חסרון )3 !שירה
 עצוב )6 ;״שוד״ .של סופו

)8 ;פליטת־זרע )7 ;ועזוב
ב )9 ;הרחוק במזרח מטבע

 )15 מלך; שלט, )12 מקום;
 הראשונים העלים מן אחד כל

 )17 בארץ; עמק )16 בנבט;
 מכונה )19 קטן: חלק חתיכה,
 ;זירוז מילת )20 ;אוויר לעיבוי

 אינו )23 :נתונים ניתוח )21
 רב היה )26 מזל: )24 ער:

 )27 :(ש״מ) בישראל ראשי
 )30 ;בעל־מלאכה )29 ;הכי־מר
אסון, )34 משכון; )33 נדבך;

 (ש״פ); שהודח מפקד )36 ; צרה
 )40 (ש״מ); שהדיח שר )37

בעק תמיד )41 בצרפת; נהר
 אבן- )46 ;מסמר )44 ; בותינו
 )49 קדמון; תכשיט )47 יקרה:
 )53 ;זרם שטף, )50 ;שביב
 הלכה שלא המקראית הכלה
 — חבור )54 ;חמותה אחדי

 )55 וכשרות; שחיטה בהלכות
 )56 ;חלל פתח, — בהשאלה

ה שמו )59 ;גוי )58 ;אצטבא
ריגול; )60 ;הסוודר של עברי

;ממשלתי משרד בראש )62
 שם )66 ;מילת־הסכמה )63

 שאינן בא״ב לאותיות כולל
.א.ה.ו.י.  תקלה מכשול, )68 ;

בצמחים תא )71 ;מלים) 2(

 פילוסוף )73 ;פרחים מחוסרי
 הבקר־ המחשבה מייסד גרמני

 בית־ )77;זעם )76 ;(ש״מ) תית
 )79 :וזקנים לחולים מחסה
ב הסימבול )80 חריץ; נקיק,

 )82 ;בן־הבתולה של אמנות
 ״יד־ימינו״ )84 ;עינויים מכשירי

 עיגול, )85 ;קרוזו רובינזון של
 עור- )90 ;שלא כדי )87 ; היקף
 )92 ;לכתיבה מותקן בהמה
 )94 למישהו; משועבד נתין,

 ;חימה כעס, )96 ;אינסטינקט
 (ש״מ); הפלמ״ח של ״הזקן״ )97
 סופרת )101 :בעל-חיים )99

 סין על שסיפרה אמריקאית
 ;ברירה מילת )102 ;(ש״'מ)

ים. מוקפת יבשה )103

 אותי. הורגת ״אל־על
 לחו״ל נסיעה תיכננתי
. תקוע אני ועכשיו . .

ת ל י י ט ה

 ה״טיילת״, למיסעדת בוא אז
 כבר זה האוכל שם כי

חוץ־לארץ.

 לאוהבים״.לאכול
656992 אביב,טל תל, 80 סמואל הרברט רחוב
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)4 מעמוד (המשך
 שמשמיצים מבוגרים נערים אלא
 דיגלה, את ושורפים המדינה את

 עלי וכר. חיילים על אבנים זורקים
ב יושב לא שצה״ל לכם להזכיר

 לכבוש לו שהתחשק מפני גדה
 גועל בי מעוררים ממש אתם אותה.

 אני שלכם. התנין דמעות עם נפש
ב בעבר, בצה״ל בשרותי מתגאה

 אחד שיום ומקווה ובעתיד, הווה
יותר. תופיעו לא

קליפורניה

עובדים שיכון

בצרות לא
 בתשקיף הידיעה על
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״שי חברת נוצוייה לפיה

כס בקשיים עובדים״ כון
 קשיי לה ויש חמורים פיים

 מיליארדי כמה של נזילות
לירות.

 הינה זו ידיעה כי לציין הנני
של הכספי ממצבה המוחלט ההפך

אדרי מנכ״ד
עובדים שיכון

 משופר שהוא כיום, עובדים שכון
 גרעונות כל כיום לה ואין ביותר

נזילות.
 הידיעה בפירסום כי ספק, לי אין

 בלתי־מהימן מקור על־ידי הוטעיתם
כו ידיעה הנכבד לכתבכם שמסר

ומגמתית. זבת
 מנכ״ל אדרי, רפאל

תל־אביב עובדים, שיכון

שים1א

אחרת שהושבים
 דנון אודסה של מדורה על

לגברים״. ״לא
 הפעם שלוחים ביקורתי חיצי

 התמונות פי שעל גברת, לעבר
 נראית פעם, מדי מתפרסמות אשר

 לעורכת כוונתי רע. לא לגמרי
 דנין. אודטה לגברים, לא המדור
 כביכול משתמשת אשר גברת, אותה

 אותי מעצבנת חברמנית, בשפה
שבוע. סדי

לק בתוכניתי היה מזמן ...כבר
 מדור על דרך שהיא באיזו תגר רוא

 להסב רציתי לא אך זה, מפוקפק
 שכזה• למדור מיותרת תשומת־לב

התפר האחרון שממן מכיוון אך
 מפי בעיתונכם, מחמאות כמה סמו

הח זה, מדור על בעיקר גברים,

 תשומת־ליבכם את להפנות לטתי
שחושבים אנשים גם שיש לעובדה

אחרת.
ירושלים יעל;שור,

דנץ בעלת־מדור
רע לא לגמרי נראית
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 של נוראות עבירות על
מישטרה. קציני

 15ב־ כי בזה, מצהיר הריני
 בבוקר, 11.35 בשעה ,1976 מאי

הר המפכ״ל־לשעבר את ראיתי
 בנימין תת־ניצב ואת שפיר צל

 שר־ פרשות את שחקר — זיגל
 — אבו־חצירא אהרון הדתות
 ׳ ב־ אדום באור עוברים כשהם
 רשינקין אלנבי הרחובות פינת

בתל־אביב.
 סל בידו נשא זיגל תת־ניצב

 זרועו ותחת תפוחי־אדמה, מלא
 שקנה בצל־ירוק, אגודות שלוש

 סוחרי־יר־ משני גמחיר־מציאה
ה־ על חתמו אשר בשוק, קות

 עתה המצויות הצהרות־בשבועה
 יוסף הד״ר שר־הפנים בידי

בורג(האפרסק).
מוכי אלה מרשיעות עובדות

 ספק, של צל לכל מעבר חות,
 אהרון ■שלנו, שר־הדתות כי

 לחלוטין, חף־מפשע אבו־חצירא,
 חסינותו את להסיר אין כי

להע יהיה פלילי מישגה וכי
 וקב־ הונאה בעוון לדין מידו

 הנכון. הוא ההיפך לת־שוחד.
להמ צריך אבדחצירא אהרון

 בממשלתם לשבת 120 עד שיך
ה היקר, ראש־הממשלה של

 מנחם שלנו, והישר החלטי
 יוסף שלו ושר־הפנים בגין,
 ׳ הישרים השרים ושאר בורג

 כה כולנו שבהם וההגונים,
גאים.

תל־אביב שריק, יוסף
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