
:מאוזן
 של בחצרו האצילים )1

 עתיק משקל )5 אחשורוש;
 מלים)! 2( לסוהר עובר לתשלום

 = מאונך 2 מס׳ (עם מדף )10
התווים! בסולם )11 פרפר)! סוג
תקלה! מכשול, — בהשאלה )13
מל מושב )15 תעלומה! )14

 לשלם! התחייבות )16 בות!
 + אויב )20 מהץ! דרס, )18
 אדמה! שוכן חרק = מאונך 20
 מלכי שלושה של שמם )21

 )22 האחמנים! ממשפ׳ פרם
 נחש או מלאך )24 מרחם!
 המן ביקש אותם גם )25 ארסי!

 לזכותו שנזקף מי )26 להשמיד!
 מחסום )28 בבנק! מסוים חשבון

 בידי מיתה )30 מים! זרם בפני
 בית־ )31 לחוטא! המגיעה שמים

 אחת )32 (ר״ת)! לצדק גבוה דין
 מדינה; ועשרים מאה משבע

 המונחת קטנה עץ קורת )34
במש תיקו )35 לפסים; מתחת
 מרח! )39 מוחש! )38 חקים!

 )43 מודל! )42 שרפה; )41
 )47 ורבה; פרה )45 סיעה!
 )50 במוסיקה; אופנה )48 תוך!

 האיבר )51 מחבוא! חביון,
 ,הוראה; )52 גופנו; את המפעיל

 יהודי כנר או תשוקה, )54
 )61 מעוף! טיסה, )57 גדול!

 )62 הרחוק! במזרח מטבע
 אישור )64 הגדן! או הסכין
 אשת יעל של נשקה )65 מעבר;

 ולא אנחנו לא )66 הקיני! חבר
 )69 בלווית! יחד, )67 אתם!

של ממתנגדי רומי רפובליקן
 רהיט )72 אני; )70 היחיד! טון

 שמה )75 בעצם! )74 בבית!
 היהודית הבריגדה של העברי
 !2ה־ העולם במלחמת (ר״ת)

 כפות של סיבים )78 חזות! )77
 נגמר, )81 ״רפיה״; הדקלים

 שלישי שני )83 יותר! אין
 אחרת; ולא היא )85 ״גוף״!

 ״במול״ של העברי שמו )86
 הנשים חיל )88 במוסיקה!

 השיש מסוגי אחד )89 בצד,״ל;
 אחשורוש! של ארמונו בחצר

 היסוד )93 זכרון! עמוד )91
 רעל! )95 התורשה! של החמרי

 )98 ענבים; לדריכת בור )96
 צמח )102 אוי! )100 רקבון;
 מחוז )104 שנים; )103 רענן;

 ידועים יושביו — בפלפונם
 )105 והברור; הקצר בסגנונם

נפץ. חומר
:מאונך־

 סופרים שני של שמם )1
 ש״פ, — האחד — יהודים
 10 מס׳ עיין )2 ש׳׳מ! — השני

 שרי משבעה אחד )3 מאוזן;
 של שמו או — ומדי פרם

 של משמותיו )4 זה; חודש
 החוזר יבשה קצה )6 האלוהים;

 שרץ או לחש, )7 בים! ובא
 מטבע )9 כועס; )8 וזוחל; החי

 דרום- בארצות לסוחר העובר
 )15 חולי; כאב, )12 אמריקה!

 בקישוטי צמר־גפן של בד
 גדף, )16 אחשורוש; של ארמונו

 הוא גם — שש בד )17 נאף!
)19 אחשורוש! של בארמונו

 לאחשדרפנים הכפופים השרים
 20 עיין )20 מדי! בממלכת

 ינ-0 לניקוי חומר )21 מאוזן!
 כינוי )24 מערכת; )23 טטי;

 )27 סקיצה! )26 פרס! למלך
 ביותר הגדול הבלוט )29 ענף!
פרם! ממלכי )30 החי! בגוף

היהודי; מרדכי של סבו )33
 זריקה )36 דורון; מנחה, )34

 )40 צר; רחוב )37 !,למרחקים
 )46 אות! )44 רץ; )41 מרגיש;
 אחד )49 נקרה; )47 שליח!

 )50 העבריים! הנקוד מסימני
 המילונות =- לבן בד יריעות
 דרשן )53 אחשורוש; בארמון

 שד״ר רב, )54 בבית־הכנסת!
 בירושלים נודע וביבליוגרף

 !18ה־ המאה סוף — (ר״ת)
 בית )56 פולני; אדון )55

 )59 מאשמה! נקי )58 הבליעה!
נחל )60 במאמר; קטע סעיף,

 )63 נאיבי! )62 בארץ! קדום
 יוון משוררי גדול )66 עמית;
 קיבוץ )68 לפנה״ם! 9ה־ במאה
 ערימה )71 בית־שאן; בעמק

 )76 חבל־ארץ! )73 דברים! של
 ההמון; שפת )77 שלילה; מילת

 מחלת של העברי שמה )79
 )82 אמונה! )80 הסקרלטינה!

 הגורל הוא )84 לבבו; גאה
 אשתו )85 פרס! במדינת שהוטל

 שנון; )87 במגילה; הרשע של
 של בראשיתו המדע חיל )90

 דג; סוג )94 יגע; )92 צה״ל!
 של בספרו גיבור דמות )96

 ה- השיכור )97 הוגו! ויקטור
האו שתי )99 הראשון; תנ״כי
 של שמן לפני שנכתבו תיות

 )101 בחו״ל! היהודים קהילות
 ר״ת )102 השכינה; מכנויי

 המנדט; בימי ישראל של שמה
__________יותר. לא )103

מבחנים
 )4 מעמוד (המשך
ה באמצעות זיהויו את למנוע
רטייה•

רחובות אדדץ, מתי

ח ד״ן שו א וחמערר לד
— הקורא אומר — נעצם
1 לא מדוע

 למה מבין אני אם אותי תהרגו
 למפלגת־ לחזור יכול לא דיין משה

ה בראש לעמוד ואפילו העבודה,
מטע ראש־הממשלה ולהיות מערך

הפ לא למפלגת״העבודה אם מו.
מדוע המחדל, שר היה שדייו ריע

מ שסבלה מדינה מטוסים, בחוטפי
 מקדמת וחטיפתם, במטוסים חבלות

 ו חוטף־מטוסים של פניו את
 אצלנו להתפלא מעזים ואחר־כך

 פגי׳ את מקבל קדאפי מועמד מדוע
כ חאלד, ליילה המטוסים חוטפת

 ממש — לאומית גיבורה היתד. אילו
פסטיבלי. סיגנון באותו

קרית־שמונה איליעז, חיים

ת אווכל מ■ מ■ א
ה לפי לנהוג לא למה

היהודית! הלכה
 של עלייתו סביב ההמולה לעצם

אינה היא האם :מנדלביץ יוסף

ארליך שר
8070 רק

ה לראשות ארליך שימחה
ומייד! — אוצר

בת־ים לוי, יוסף

ה אינפלצי ב
לקצ׳ו
 ל- פיתרון פאן מוצע
הרא הכלכלית בעייה
ישר של במעלה שונה

אל.
 האינפלציה בכי־רע. המצב

 .1507ל־;ס ומתקרבת משתוללת
 לנו מבטיח ארידור יורם השר

 הרבה וזה — 98ס/0ל־ להורידה
 אדם לנו דרוש כאן מדי. יותר

 אותנו שיצעיד בעל־כישורים,
ה לכל 8070 של לאינפלציה

 כזה אדם בדיוק והנה, יותר.
 שכבר אדם זהו בממשלה! יש

הצ וכבר בעבר, עצמו הוכיח
 של לאינפלציה אותנו עיד

 מאמץ שום ללא כמעט ,8070
הבטחות! שום וללא

לממ שהלך לה להפריע צריך זה
הליכוד! שלת

 אין בטח אידיאולוגית מבחינה
 מפלגת־העבו־ חברי רוב כמו בעיה•

 יוסי לעומת נורא נץ הוא דיין דה,
ישר לעומת תמימה ויונה שריד,

 של אירונה זו תהיה גלילי. אל
 של שובו את שיעכב מי אם הגורל

 שימעון דווקא יהיה הביתה דיין
מתחרות. שיחשוש פרם,

חיפה ניר, גבריאל

ה ה סטודנט■□, אד ל ♦ א
 על מאוד כועש הקורא

 הסטודנטים ציבור אדישות
 להנהגתו הנותן הישראלי

להשתולל.
 מדינה עוד שיש מאמין אינני

ב, ׳או במזרח בעולם, אחת ר ע מ  ב
 ציבור לה שיש בדרום, או בצפון

לסטו וישווה שידמה סטודנטים
 60 יכולים כיצד הישראלים. דנטים

 אפילו ואולי — צעירים אנשים אלף
 לחבורה להניח — לא־טיפשים

מוס על להשתלט כזאת אומללה
י ולהנהיגם בשמם לדבר דותיהם,

 כאשר הסטודנטים שותקים איך
ני מזמן שלא — בראשם העומדים

 שכר להטבת מקצועי״ ״מאבק הלו
ב לשבור מאיימים — הסטודנט
ובשלשלות־ טלפוניות הטרדות

 מרציהם?. של מקצועי מאבק ברזל
 חבורה כשאותה שותקים הם איר

 לאומניות הצהרות מצהירה עלובה
 לומר דבר־שטות לה ויש קיצוניות

שבעולם! נושא כל על
ב ללמוד כבשים שנישלח מוטב

והסטודנטים שלגו, אוניברסיטות
 כ־ יפעו ושם באחו, לרעות יצאו

מה... מה... מה... :אוות־נפשם
ירושלים ברקו, אלון • י •

יל״ידה יוסף

 וכי !טעם ומחוסרת קצת מוגזמת
עש מחתרת קבוצת מדובר! במה
 ל#• בעולם מדינה ששום מעשה תה

 קבוצה בתחומה. שייעשה תסכים
 וריצו נשפטו וחבריה נתפסה, זו

 שבהם האחרונים* אחד עונשם. את)
 שישתלב להניח ויש לארץ, הגיע

 בגוש השם, ירצה אם במהירות,
לו. יבושם דומה. במשהו או אמונים

 הע־ גיבורי בזמנו הגיעו כזכור,
עשו והם גמורה, בצינעה סק־ביש

בני־אדם.
שר ודם ב

 לרגל חבר(ח) בירכת
הנעי מועדון פתיחת

(״העו בתל-אביב מים
).2265 הזה״ לם

 מועדון את מברכ/ת אני
 יתן, מי עמית. שפתח הנעימים

 ויתעצמו ויתרבו יתן ומי מי
 כבאירופה, ובארים מועדונים

 שגם יבינו, שלנו הסוג ובני
 וגם ודם, בשר בני־אדם, אנו
 במדינת- שוות זכויות לנו

ישראל.
שושנה, שושי זלמן

חיפה

 מדינת־ מיצוות פי על שעשו מה י
!ישראל

שב לנו, מזכירה הזאת ההמולה
 מצוות פי על מתנהגים אין עולם '

 אל עליך ששנוא ״מה — היהדות
 כללי לפי אלא — לחברך״ תעשה
 והנהוג הוטנטוטי, הקרוי המוסר

 כשחברי !חטא מהו מקדמת־דנא.
 כשאני מיצווה! ומהי אותי. אוכל
אותו. אוכל

הלוי בית טושב מידה, יוסף

טל80 סמואל הרברט רחוב  ו- מנדלביץ יוסף בין מה656992 ,תלאביב,
חאלדז ליילה

הלוחמת מדינה כיצד ראיתם האם

ש מסוג אנט״־שומיוח ד ח
יהו־ להפלות כשרצו פעם,

)8 בעמוד (המשך

ה העולם6 2272 הז


