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:מאוזן

מש — מלים) 2( מושג )1
 תקלה! שתוצאתו שרות — מעו

 !קפואה ערבה של מרחב )5
ב הקטנים האיים מן אחד )10

 העבר !כבוש )11 ! בריטניה
במשפ הנקבה )13 לרשותך!!

 היה התקיים, )14 להוריה! חה
 שמו ליד ר״ת )15 לממשות!

!כבד־פה )16 !חי אדם של
כי )21 שחה! )20 בסיס! )18
 הבוקר! משדי אחד לכל נוי
ה מן )24 !הבנה חכמה, )22

מ לשבט בארץ, שתרו אנשים
 וני.... )26 !אביון )25 ! נשה
 קבוץ )28 קיסר)! (יוליום ויצי

 של בעל־בריתו )30 בדרום;
 י״ד, (בראשית אבינו אברהם

 בעל־ של שוק רגל, )31 י״ג)!
!אווירה צביון, )32 !חיים

 שעושה החריץ )35 חמלו! )34
 אוסף )38 ;בשדה המחרשה

 כמות )39 יקרי־ערך! דברים
 )42 מוסיקלי! תו )41 כללית;

חדשים ראשי )43 !חרדה
 מילת )47 ;מרמה )45 !(ר״ת)
 )50 ;בעצם בקיע )48 ;ברירה

 ב־ )51 !יהודה מלך בן־יותם
 זרח; מילת )52 שום־אופן;

 שיער )57 מרפא! בושם )54
 להספקת חברה )61 במברשת;

מוסיק תקיעה כלי )62 !דלק
 צרפתי וסופר מרקיז )64 לי!

ושחי מיניות מסטיות שסבל
 התווכחות, )65 (ש״מ)! תות

ה מראשי אחד )66 פולמוס;
 ראש היא גם )67 ! משפחה

 ;נקי משקל )69 ;למשפחה
 השייכים מסמכים אוסף )70

 יחי- רגל, )72 !מסויים לעניין
 אנגלי פילוסוף )74 !דת־אורך

 צפור )75 (ש״מ)! 17ה־ במאה
 ועוזבת בפברואר אלינו הבאה
 )78 ;פעולה מעשה, )77 !ביוני

די תפקיד )81 עונת־מעבר!
 ;שוק של סופו )83 ; פלומטי

 מול, )86 ;כתיבה מכשיר )85
הנו קוץ )88 ;פנים־אל־פנים

חב ריקוד )89 !גבעול על צר
 !צנום כחוש, )91 !עממי רתי
 העובד )95 מזרחי; תבלין )93

 כלי )96 טלפון; קוי בהתקנת
 גברי קול )98 ;מצרכים לנשיאת

 )102 הבגדים; סס )100 נמוד;
 (כתיב ומטהר מנקה חומר

 103 עם (יחד בית )103 חסר);
 עם בני )104 כלי); = מאונך

בסטטיס )105 בארץ; מעוטים
 של בשורה אבר כל — טיקה

מספרים.
:מאונך

שירה: )2 רדיפות־דת; )1
 מפלגה )4 (ארמית); שניים )3

 )7 :טוב סוף )6 ;שנתפרקה
 שתי מהתכת המתקבלת מתכת

הו בירת )9 די: )8 מתכות;
— בבנק כספר )12 ; לנד

 )16 ענק! )15 הלועזי; המונח
שרירי! מיתר )17 ;עובש העלה

הזניט; נקודת של הפוכה )19
 בעל כלב )21 כנף; עבר, )20
היוונית; במיתולוגיה ראשים 3

 צרפתי סופר )24 נצח; )23
 חולי־רוח בבית חייו שסיים

 )27 השנף; שיח )26 (ש״פ);
 ראש־ )29 ; 18 — בגימטריה

 )30 :שש = בהוראת מילה
 )33 :(איוב) קדרות ;חושך
 ;במבוק צמח )34 ;חבש שליט

 (שי־ המלאך שקלל העיר )36
לעז באו שלא על רת־דבורה)

 המסכנות מערי אחת )37 ; רה
 )41 זו; בדרך )40 במצרים;

 כלל, )44 :בתורה ודגול מורה
 )49 חסר): (כתיב קבוע אופן
 בעל- )50 !בשילה הגדול הכהן
 הצילו ההסטוריים אחיו חיים,

 ;משכב מיטה, )53 ;רומי את
 )55 פך! קטן, קבול כלי )54

 )58 ברפת; ה״גבר״ )56 סוד!
קפדן; דייקן, )59 :באנגלית כן

מלא )62 !בן־אדם בן־שת, )60
 קו )66 בקשה; )63 כותית:
המח הדמיוני הקו — המשווה

 רוח- )68 כדור־הארץ! את לק
 מסוגי )71 ;ב״פאוסט״ רעה

 )76 :רגולטור )73 ;הארבה
 לזמן דבר דחיית )77 סוף;

 לבוזז, נרדף שם )79 נוסף;
 כלי )80 תרבות: המחריב פרא

ה )84 ;מציאות )82 ; לאשפה
 ניו־זילנד את שגילה אנגלי

 )87 תנ״כי; גן )85 (ש״מ);
 מנחה שי, )92 :אש )90 ;מודד

 שם )94 :כ׳) ל׳ (בראשית
 :הודי לבוש )96 :■דיבה רע.
 )99 באנגליה; ארץ חבל )97

 הפרטי שמו ר״ת )101 זעף;
 )102 גדול; ישראלי סופר של
מאוזן. 103 ראה )103 בן:

מכחכים
. )4 מעמוד (המשך
 או, חיצוניים, גירויים עקב בעיקר

 גוף מגע עקב :אחרות במילים
(וכמ מגרים חומרים עם האדם

 חומרים הם האלה החומרים כל עט
כ מלאכותיים, או בלתי־טבעיים

סי עשן מסויימים, צבעי־מאכל גון
 אסבסט, מכוניות, עשן גריות,
 מייצבים, חומרים שימור, חומרי

 מקציפים מלבינים, מקרישנים,
ועוד).
 המוחדר טבעי, שאינו חומר כל
מ בדיקה ללא לשתייה, או למזון

ב האדם גוף על ויסודית מושכת
 פשע הינו שנים, עשרות משך
הבריאות. נגד

רמת־השרון נימרי, שימעון

א יון1שיו ל מ

 -3 המונעוררת השאלה על
 תואר ה3 הכתבה עיקבזת
אב הזוג בני של המקרה

למ סרבה האשה רהם:
באשה, ״חובותיה״ את לא
 בעלה על״ידי שהובנו כבי

).2253 הזה״ (״העולם
 סיב־ בעתיד למנוע כדי לדעתי,

 בחיים לבחור וכדי כנ״ל סוכים
ה חברתי, וצדק אמיתי. שיוויון של

 מפורט זוגי הסכם זה: הוא פתרון
ה בץ שיכלול, הנישואין, לפני
מ־0 והגדרת עיסוק תיאור שאר׳

2253 הזה״ ״העולם שער
מפורט זוגי הסכם

 שני וחובות זכויות כולל כויות,
הצדדים.

הן: זה מכל העולות המסקנות
אופיי אינה דלעיל הבעיה )1(
גלו וכבעייה למדינת־ישראל, נית

 הגבר את להאשים אין באלית
 פית־ מציאת באי דווקא הישראלי

רון•
 היא הסופית המטרה אם )2(

 סתם ולא לנשים זכויות שיוויון
 הצלחה גברים, עם חשבון לגמור

ב־ מהפכת־הנשים של סס!0!.־/ של

ה נ ו ה ב ד י ד מ  ה

ח ד י ט ס ד פ ה
ב בעצם, רע, שום איו

בהתנחלו המואצת בנייה
יות.

 ארץ־ של הגיבור שרון, אריאל
מרצו את מפעיל ישראל-השלמה,

בים רטלטי ספו
 להנהיג מציע הקורא

פניני־ ובו חדש מדור
ספורט, כתבי של לשון

 וסתם אחרים כתבים
ברדיו. מרואיינים

 שקצרתי דוגמות כמה להלן
:לאחרונה
מבט קיוויתי, ניפים

 : 1981 בינואר 17 ספורט,
 הכדורגל — בישראל 91

שבת. של לחמין קינוח מהווה
 לא הבלומפילדי המזל 9
לבאר־שבע. היום עמד
 מבט רכד, א יורם 9

 : 1981 בינואר 17 ספורט,
לו. וברח צחק הכדור 9

אליהו ח״כ
יכולתי שלא בסים על

גלי אליהו, שלמה ח״כ
 בינו־ 14 הבוקר״, ״יומן צוז״ל,
1981:
 (מהדמוקר־ פרשתי אני 9
 יכולתי שלא בסים על טים)

לשבת.
ישראל. קול אמיר, ה מגש

 :1981 בינואר 19 היום״, ב״חצי
 האחרון. הקש היה זה 9׳

כב יותר קשים היו זה לפני
וקשים. דים

הר מנכ״ל צפריר, צבי
 הבוקר״, ״יומן צה״ל, גלי כבת,

 : 1981 בינואר 19
 שאפשר שלנו, הגרעון 9׳

סיבסוד. לו לקרוא
תל־אביב דקל, דויד

בג ישובים עשרות להקמת ולוחץ
 מאידך, הירדן• של המערבית דה

להח מדינות־ערב שליטי לוחצים
 המערבית. לגדה הפלסטינים זרת
 בעלי האנרגיה, מקורות בעלי הם

ל ועלולים באו״ם, רבה השפעה
ל־. מבקשים הם מטרתם. את השיג

ג ה י מ * ד בו
השומר־הצעיר. לקיבוצי מיכתבי-איום מישלוח בעקבות

 את המכנה מאירגון מיכתבי-איום אנו גם קיבלנו רבים כקיבוצים
 לזאת מעבר במישטרה. תלונה שהגשנו מובן טרור״. נגד ״טרור עצמו

 תופעות אך זה. מסוג פאשיסטיות תופעות רבה בחומרה רואים אנו
 בנגב, היושבים אזרחים בה במדינה בור. אדמת על צומחות אינן אלה
 בזכות הכרתם בגלל ישראל, ועוכרי בוגדים נקראים המדינה, גבול על

 שקמים איש יתפלא אל הפלסטיני, העם של העצמית ההגדרה
 ובחייהם ברכושם לפגוע ומאיימים קדימה אחד שלב ההולכים מטורפים

ה״בוגדים״. של
מחוץ, האוייבים הפחידונו שלא וכשם ואנשי־שלום, חקלאים אנו

מבית. האוייבים יפחידונו לא
שלום כרם קיבוץ

 יהיו ממנה ״/״סל לדעתי עתיד,
חבר ומבחינה גברים, של זכויות

 שיוויון של מהפכה זו תהיה תית
אמיתי.

רמת-גן קובנו, ברגרד

 ש־ הפלסטינים, מהפליטים היפטר
ולא-רצוי. בלתי-נאמן גורם הינם
יוכ דבר של שבסופו יוצא, כך

לש שרון אריק של היישובים לו
הם־ של ושיכונם לקליטתם מש

)8 בעמוד (המשך
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