
הוה הוגולם ו!ובץ11
:מאוזן

ב בני־ישראל, לפני הלך )1
בש מושב )5 במדבר; לילה,
לעצמ הבאה השנה )10 רון;
 )13 מזל; )11■ ישראל; אות

 (כ״ח); ומשפט דין )14 אילן;
 )16 חיים! לנו הנותנת )15

 אחת )20 ;גבבא )18 !יבם
 לשם־כך )21 הסכו״ם! מתוך

אנג בית־מרזח )22 (לטינית);
 — שבר גמול, )24 (ב״ח); לי

 עטור; )25 ממשלה?; לראש
 מצב תיקו, )28 רע; ריח )26

החרות; במשחקי הכרעה ללא
.לחפירה: עבודה בלי את, )30
;(ש״מ) ״הדבר״ סופר )31
לזמ — רשות יש מותר, )32
 עברי שם )34 ישראלית; רת

 ע,מדים; אנו בו לחודש קדום
 עקיפין מס )38 גרניט; )35
 ג,שתי אחה )39 מצרכים; על

חט״•צקי; גזרות של השנים
עוגד: לבקר כלי־רתמה )41
אד סוג )43 ;מגלב שבט, )42

 )47 פתרון; מובן, )45 מה;
 פורר; )50 !הנח )48 ;יד זרוע,

מב של ראשו )52 צעיר; )51
הטמ מן לילי עוף )54 נה;

 ממש׳ דורס עוף )57 אים;
 )62 קל-דעת! )61 הנשרים;

נכ בארץ היושב )64 !אשפה
 )66 ;שקט מנוחה, )65 ; ריה

 סקוטית: קידומת )67 חרון;
ה הים לחוף עיך־נפט )69

 )72 ;מדינה מסמלי )70 ; שחור
 ״המרד אמריקאי יהודי סופר

)75 ;עמל )74 ;הקייך על
מ אחד )77 ילדים; פרי־בטן,

 )78 ;(בתלמוד) הארז מיני
 )83 בנגב; קיבוץ )81 תודעה;

 בסולם ראשון )85!לטוויה חוט
 )88 גיבה: ירק )86 הצלילים;

 מצוייר חלון )89 בהמת־משא!
הולנ תואר )91 אמן; מעשה

 השמיד, )95 בבקשה; )93 די;
 )96 ;הרע העשב — בילה
 מרחף; ואינו נח שאינו שווא

 מסמר )100 ;ראשית פתח, )98
 של הפרטי שמו )102 ;כפוף
ה ראשית בימי ה״צנע״ אבי

 התמ״ת; שר )103 מדינה;
רפ לבצע, יכולת חוסר >104
שע )105 מלים); 2( רוח יון

אהבה. שועי
נ מאונך

מכ )2 גדולה; שמחה )1
 דמות; תבנית, )3 מדידה.: שיר

מצ אל )6 ;שנתעבה גז )4
 רע, )8 ;צבה התנפח, )7 ; רי

 מקומו: בשקע )9 :בן־משפחה
 רצועה )15 טורף; עוף )12

 — כמוה )16 ;בהמה לצואר
 )17 הארץ; בצפון — סובה
ח מ  ו־ נחלים, לחוף הגדל צ

)19 ;אשבול — תפרחתו
)21 רך: כבש )20 אמה:
 מסו- לעצם הכוון שבין זווית

 מן ),23 לצפון; כוון ובין יים
 כלי )26 כאן; )24 הצאצאים:

 תבלין; )27 ;השחמט במשחק
בצרפת מחתרת תנועת )29

)30 ;2ה־ העולם במלחמת
 תכנית בעל אמריקאי רמטכ״ל

 כלי־ )33 אירופה״; ל״הבראת
 של כלי-נשיפה ממש׳ נגינה

 ״אני — צרפתי סופר )34 ;עץ
 )37 עוות־דין: )36 מאשים״;

 )41 ילדים; )40 ;הזפת ממיני
 ;המקראית תמר של בעלה

 הקבינט חבר )46 כועס; )44
.הממשלתי  פרץ; הופיע, )47 ;

 בספר הגדול״ ״הנהר )49
להת הזמנה )50 בראשית;

הו רוחני מנהיג )53 מודדות;
 )54 הגדולה״; ״הנשמה די

 ממהר: )55 בפסנתר; מנענע
 )58 חמצן; לאספקת נוזל )56

 פיטום מקום )59 ;יום־טוב
יהודי מלחין )60 ;לבהמות

 הסימפוניה מחבר אמריקאי,
 בספר; עלה }'62 ״ישראל״;

 — במוסיקה )66 ;ישן )63
 מאורע )68 מתונה; בעליזות

 קפיצי; מיתר )71 משעשע;
 מייצגת; אנשים קבוצת )73
ה מן חלק )77 נחשול; )76

 )80 הבליעה; קול )79 פרח:
 )84 ;בכייה קול )82 ;תקופה
 רמה משרה נושאת יהודיה
 ;אורח )85 ;(ש״מ) בצרפת

 )92 רטיבות: )90 שמא; )87
 )96 ;סימן )94 :ביהודה מלך
 המובטחת; הארץ בפאתי הר
 מובחר; זהב )99 סגר; )97

 החודש — הנצחון אות )101
 משעמם: )102 שנה; 36 -לפני
.3.14 — במתימטיקה )103

מבחנים
)4 מעמוד (המשך

 סבל היטלר שאדולף סוד זה אין
 שבמהלך נכון לא (אולי מהיסטריה

 על עצמו משליך היה הוא התקפיו
 אבל השטיח, את ונושך הריצפה

 גלולות הררי בילע שהוא נכון
יקרה.) לא שזה כדי

 בהסתיידות-עורקים, לקה סטאלין
שלו. לשיגעודהרדיפה שגרמה

 יראי־ דתיים יהודים אגב, כולם,
 בדרך בוחלים — וארץ שמיים

לממ המישפטי היועץ נוהג שבה
 להסיר מבקש ושוב ששוב שלה,

השר. כבוד של חסינותו את
חסי הסרת של זו שדרך כנראה

אנ בעיני דומה ונעשית שבה נות
 סטריפטיז, למופע המפד״ל שי

״חסי־ את מסירה הרקדנית כאשר

סטריפטיז מופע
החסינות הסרת

ן ז

 חבריו- במרבית חשד כך משום
 לציין, (מעניין אותם ורצח לשעבר,
 היה ביותר בטח שבו שהאיש
 לא סטאלין היטלר. אדולף דווקא...

 מתכוון שהיטלר באזהרות האמין
 סטאלין־היטלר, הסכם את להפר
ה לקראת רוסיה את הכין (ולא

הגרמנית). פלישה
 השתכנע מותו לפני קצר זמן

יהו רופאים — רופאים כי סטאלין
 בעיק־ להרעילו! מתכוונים — דים

 הפוגרום את הכין הוא בות'זאת
 אי־ שהיה ביותר והיעיל הגדול
פעם.

 מקשיי־עיכול סבל צ׳מברליין
הס על החתימה במהלך כרוניים

 צ׳כוסלובק־ על שוויתר מינכן, כם
השנייה. למילחמת־העולם והוביל יה

 ביל- מאוד חולה היה רוזוולט
 על ויתור על חתם כאשר טח,

והונגריה. צ׳כוסלובקיה פולין,
 ממחלת סבל פראנקו הגנרל

 מכיב- סבל מוסוליני פארקינסון.
 אייזנהואר דווייט של מוחו קיבה.
 שבהם התקפי־הלב בגלל נפגע
לקה.

צמן... עזר של ובסיפרו ויי
תל־אביב שריק, יוסף

ז 1919 ־ ט פ רי ט ס ב
 לחצו במפד״ל ״בכירים

 וביקשו אנו-חצירא בעניין
 הבחירות לאחר עד לדחות

 הכנסת בוועדת הדיון את
 בעניין חסינותו בהסרת

העי מן — ברמלה״ הקרן
תונות.

 — בגדיה את כלומר, — נותר.״
קצרות. ובהפסקות זה, אחר בזה

תל־אביב אם,

א ?- ת,1*נול;ר ל
 בראשי- החותם הקורא
הכתבה על מגיב תיבות

גור מותקף!
נוסולפיס פרטים

(״העו גור מוטה אודות
).2275 הזה״ לם

 הרשימה את רב בעיון קראתי
השקרנית״. הכלבה ״עזית על

)8 בעמוד (המשך— המפד״ל שבכירי פלא לא

2280 הזה העולם6


