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:מאוזן

לש באדמה חפור מקום )1
 ;רבים לימים מצרכים מירת

 בידי ראשון, רומי תרגום )5
 ;הקודש כתבי של הירונימוס,

 ב־ (מיל.) מאלופי אחד )10
 )13 די; )11 (ש״מ); צה״ל
 מים של רחב־ידיים מקווה

 בעל אידי סופר )14 ;מלוחים
 בת־קול; )15 השם״; ״קדוש

 קלע — בישראל נשיא )16
 כימאי )18 לאחד; אחד חוטים

 ב־ היסוד חוק בעל שוויצי,
)20 ;(ש״מ) תרמו־כימיה

לדב ילקוט לוח, )21 עלוב;
 שימושיות; וידיעות ספרות רי
 משום )24 נוזלים; קיר )22

 ;בארץ הגדול העוף הוא ש...
ל ביחס מטרופולין עיר )25

 עוף )26 ;שלידה הקטנות ערים
 )28 קול; משמיע — מידבר
 )31 מאן; )30 סאנו; רעשו,

 שמד; )32 אוכלוסין; רבת עיר
 ב־ נשיא )35 בודד! דבר )34

 אליל )38 ;מסריק אחרי צ׳כיה
הקדמו הכנענים של השמש

 בגלל, )41 גבע־רם; )39 נים:
 לשד- )43 ;טבת מזל )42 ;נגד

 פיוטי כולל שם )45 העצם;
מס )47 ;ורמשים לשרצים

 ;חפרפרה )48 ;עוד לא פיק,
 תואר )51 הבכורים; סל )50

על כוח )52 :מוסלמי כבוד
 בשושן; מהסריסיס )54 יון;

 מחבר ישראלי סופר )57
 )62 זירוז; מילת )61 ״יעיש״;

 :מים בו לשמור עור של חמת
)65 ;בירושלים גבעה )64

 )66 החלטה; לבטל הזכות
 )69 ;של )67 :כלי־עינויים

 נאמן, תמים, )70 ;אריח מניח
 בכוונה פריצות )72 :צדיק
 נעים )75 ;צמר־גפן )74 ;רעה

פמי )77 ;הלילה לפני לאוזן,
 זרים לו קשר )78 ; ניסטי

 )83 מרפא; צומת )81 והקיפו;
 )86 הגבה! הרם, )85 להיכן;

 )89 זעף: )88 עמון; בני מלך
 מרח, )91 ;ומרמה הונאה דברי
אירו בארץ בירה )93 ;כיסה
 נמוך בר שיח )95 ;(כ״ח) פית

 ;הקטניות ממשפחת וקוצני
 כמזכיר שימש )98 כאן: )96

 )102 תן; )100 (ש״מ); האו״ם
 )103 ;באשקוקי אזהרה קריאת

חי כינוי )104 כתב־כריתות;
 הר )105 במקרא; לאפרים בה

:מאונך הצפוני. בגבולנו
 )2 :אוטומטית ממטרה )1

קו נוי פרח )3 ;רסיסי־בוקר
 אויה! )6 והותר; די )4 צני;

 בודאי וכוהן לנזיר תואר )7
 )9 ;מדור לשכה, )8 ;בטיבט
 לכפר איש־ישראל של קרבן

 ;קל זמר זימר )12 ;חטא על
)16 :מטרויה היפהפיה )15

 בדרום מטבע )17 ;שלום קרבן
להיד המשתדל )19 ;אפריקה

 ;הנעלה המעמד לבני מות
 אבי )21 ;ידיעה הבנה, )20

 )24 אבן־טובה; )23 העורקים;
פרובינצ־ )26 ;האלוהות שם

 מודע; )29 כעם; )27 יאל;
מש מעון, )33 ;אוברול )30
ב השביעי לרקיע כינוי כן,

 הלוחמות הפלוגות )34 ; אגדה
 ;40 בנות — מדינה בטרום

התאג )37 ; ונישא רם )36
 ספורט בענייני לטיפול דות

 אייל, )41 דבר־סוד; )40 וכר;
 ליום התאים קרה, )44 ;כוח

 )47 ;בהמת־משא )46 ;מסויים
 כשלון, )49 ;בישראל שבט

 חודש של מזלו )50 :תקלה
)54 מקור־מים: )53 ניסן;
)56 ; תוך )55 ;באסיה בירה
 אגודת־פר־ )58 ;בא״ב אות
 — היבול מיטב )59 ;חים

 יוונית משוררת )60 ;בשירה
 )63 ;מזל )62 ;מלסבוס גדולה
אמרי סופר )66 :הנקה איבר
שנפטר ארמני ממוצא קאי

 עמק־עבודה, )68 :לאחרונה
 סמלו )71 בארץ; עמק־הורה

יומ תכנית )73 ;יפן קיסר של
 דפנות )76 ;בטלוויזיה יומית

 )79 ;גדול אור )77 ;הפעמון
)80 ;מניירות־ערך הכנסה

 הוגה־דעות )82 אריג־יוקרתי;
 ר ״רומי בעל בגרמניה יהודי

אינ )84 ; (ש״מ) ירושלמים״
 )87 הבל; ריק, )85 ווליד:
)90 ; בהמה בחוטם תכשיט
 משחקי המייצרת דנית חברה

 דרגה, )92 לילדים; הרכבה
ב העלה )94 :בסולם מעלה

 אוויר מרצון שלא שאון, קול
 הוושט דרך הקיבה מן וגזים

 עוון; )97 ;לחץ )96 ;הפה אל
 :הרחוק במזרח מטבע )99

 ;אירי מחזאי )102 ;אנא )101
פרי־הגפן. לדריכת בור )103
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מכחנים
 )4 מעמוד (המשך

 ללא ייצוג מאשר ייצוג, ללא טובה
פרנסה.
להת מוכן על־כל־פנים, אני,

 ולקבל הייצוג את למסור חלף.
פרנסה.

בני־ברק שירק, שימעון

י־ו^חום3על־

 בגין מנחם של ותשובותיו נאומו
הצר ולמימשל הגרמני למימשל

 היועץ על-ידי ועובדו נוסחו פתי
 הוא שהמחדל פלא אין החדש,

ורב. גדול
 תאחר לא זה, מסוג יועץ עם
ו הפנימית הידרדרותנו גם לבוא

 בתול־ זה ופרק יתן מי החיצונית.
מהר. חיש יסתיים דותינו

תל־אביב להב, מידן

 על גוברת הפסימיות
האופטימיות.

 במערכת־הבחי־ מתבוננים אנו
 הפוליטיות המיפלגות של רות

הביאה שהממשלה ורואים שלנו,

■□113 הם מה
 סימלו בין מפתיע דימיון

חשאי בינלאומי אירגון של

חיים
ארוכים

— ובדק הרופא״חקר
במיכתב פונה והוא
:בגין למנחם אישי

שת לך ומאחל מקווה אני
ברי מצב אבל, ימים, אריך
 הסתלקותך מצריך כיום אותך
 ראש של המפתח מעמדת מייד

 עמדה — בישראל ממשלה
 לפעול מסוגל אינך בה אשר

כ וזאת — קר דעת בשיקול
ב שקיבלת מהרפואות תוצאה

 האחרונות, השנים שלוש משך
להו בשביל היום עד ומקבל

 שלך הגבוה הדם לחץ את ריד
כדל החולה. לבך על ולהקל
מורי הדם לחץ הורדת קמן:

 המסופק החמצן כמות את דה
ב הפגיעה ומכאן המוח, לתאי
 תאי־המוח של הפעולה יכולת

הני וכושר המחשבה חריפות
 עלולים אנשים אלפי תוח.

 השגיאות ביגלל בחייהם לשלם
רפו ביגלל עושה לקוי שמוח

מו־ חולה׳ ללב הינתנות אות

 כלכלית, תהום פי עברי אל אותנו
 והאופוזיציה וצבאית, ופיננסית

מת כבר אנו אחת שברגל טוענת
התהום. על־פני נדנדים

 עמוקות כה לפסימיות הסיבות
 לאופטימיות והסיבות ומשכנעות,

 — ובלתי־משכנעות שטחיות כה
ב כבדים הפסימיות שנימוקי עד

החופשיים הבונים סמל
יו מי

בחריפות פגיעה
ארוכים חיים

 והרגישות המתח את רידות
לה כדי המוח לתאי הדרושים

 במצבים כראוי ולפעול גיב
קריטיים.

 ההבנה שיכולת מקווה אני
 כך כדי עד לקתה לא שלך

 את להבין יותר מסוגל שאינך
 ולהוציא זה במיכתבי הכיתוב

 — המצב מניתוח המסקנות את
 ארוכים חיים לך מאחל ואני

ובשלווה! בכבוד בנחת,
פירנצה גרץ, אדן ד״ר

 תנועה של סימלה ובין
בישראל.

 פוליטיקאים השתמשו באיטליה
ש במסווה הימין מן ואנשי־עסקים

החופ הבונים של תא להם סיפק
 בעיקבות נפלה והממשלה שיים,

כ נפלתי כמעט אני גם הגילוי.
המפתיע הדימיון את גיליתי אשר

עצמאות תנועת סמל
? ■

 אופטי■ על המורים מאלה הרבה
מיות.

תל-אביב שריק, יוסף

פל תו חי א

 לבין החופשיים הבונים סמל בין
היש עצמאות תנועת של סימלה

 עזרה הד״ר של מיסודו ראלית,
 מה י מיקרי הדימיון האם זוהר.

 הזאת? התנועה מאחורי מסתתר
תל־אביב כר־רצון, אהרון

 על דעתו את מביע הקורא
ב־ מסויים פרסונלי שינוי

ראש־הממשלה. לישכת
 ראש־ כיועץ נתמנה פורת אורי

 אורי לענייני־תיקשורת. הממשלה
ה בדיעותיו תמיד הצטיין פורת

 ודגל והניציות, קיצוניות ימניות
ה עם יחסינו בהקצנת במאמריו

 המערבית בגדה בישראל, ערבים
השכנות. ובמדינות

 לאומניות- בעמדות נוקט הוא
 ונושא, נושא בכל כימעט חשוכות

 אנטי־סוציאליסטית גישה ומגלה
אם סייג. ללא ותוקפנית מובהקת

ם אובטים ״ ח ל ב
 את אוהב אינו הקורא

 הוא פחות עוד אך בגין,
המערך. סימון את אוהב

 השואה את שעבר וכאדם כצייר
 מילחמת־ שלפני התקופה ואת

יכול לא בגרמניה, השנייה העולם
 נוהגת שבה השיטה על להבליג תי

 בימים בפרסמה העבודה, מיפלגת
 ראש- של קלסתרו את האחרונים
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