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:מאוזן
 )5 ;במליצה ארצנו לשון )1

 באוסטרליה, מקובל קליעה נשק
 דבר־סתר: )11 עול־ימים, )10
 )14 המים! פני על נישא )13

 שמו ר״ת )16 !צנוע )15 !חסד
 שנה 100 בשטחו, חלוץ של

מטוש דמות )18 !לעלייתו
 מפגר, )21 תפר! )20 טשת!

עגל קצה )22 היורדים! מסוג
 בעור! ממאיר נגע )24 גל!
 )28 !כבדת־פה )26 !פחד )25

 קו )30 קצר! אליגורי ספור
 זוית אחר קו עם היוצר נצב

 הכללי בלוח חודש )31 !ישרה
 אטלאס! האל של בתו ע״ש

 )34 הסוף, מקני קלוע סל )32
 סיני! מנהיג של שמו ראשית

 )39 חתיכה! )38 פסגה! )35
 )41 בתזמורת; ההקשה מכלי
 ;נם )42 !המכפלה מערת מוכר

 )47 הפסד! )45 אחרית! )43
 אחד )48 ;ישראל משבטי שבט

 )51 התפשט! )50 החושים!
ש אויב )52 מוסלמי! תואר
ה על עולה )54 רחב! אינו
 !שליח )61 !אפילוג )57 ! ראש

 )65 נצח; )62 דשנה! סעודה
 בבלי! אליל )66 אנטילופה!

 )69 ללילה! שנשאר אורח )67
 )70 גדולה! בעיר לספר חיבר

הגדול העוף )72 !מרדנות
התעמ מכשיר )74 :ביותר

 !מרמה )77 !עז גשם )75 ! לות
ה ומכוון האוסף האדם )78

 אנשים בידי הנעשות פעולות
 קיטור! )83 אדום! )81 שונים!

ה שמו )86 ספרותי! דב )85
 לאסוף )88 !המאדים של לועזי

 תמיד )89 !הקניות את בו
 ה- שם קיים! )91 ראשון!
9!אלהים  !עטרה )96 ;מסכה )5

 )102 מסמר! )100 לשד; )98
 בוסתן! )103 הבקר! בעדר

 במשפט בולט עד סופר, )104
חש בית אבי )105 אייכמן!

מונאי.

:מאונך
. ״טובל )1 . .  )2 בידו״; ו

 שווי, )3 חנוכה! נם בו ארע
 )6 טרף! עוף )4 חשיבות!

 )7 בוץ; בתוך שלישים שני
 )9 עובד! אינו )8 דקר! מין

 שיר )25 !חרם )12 !הסתיר
 )16 התהלים; במזמורי זכרון
 אחד; בכוון )17 נכון! דבר

ב השבוע מפרשות אחת )19
(אר בוא )20 בראשית! ספר

 בירושלים! שכונות )21 מית)!
 )24 !זימים בעל חיים בעל )23

 )27 ממדים! גדל )26 דורון!
 בטוי, )30 אולי! )29 סימן,

בן יונתן של כנויו )33 הבעה!

 עיון )34 !החשמונאי יוחנן
 !קללה )37 מודה! )36 מדעי,

 )44 (כ״ח; דין )41 שמא! )40
 קצה )47 !זורם )46 !ימיה
 לפני אחת דרגה )49 !בגד

ב יחידה חוליה! )50 אהבה!
 )54 טעות; )53 הקדש; כתבי

 המוזכר רב־צבעים עוף שם
 )56 טרף! עוף )55 בתלמוד!

 מצרי; אל )58 מרעה, שדה
 מנהל )60 לעכשיו! נכון )59

 )63 ;הדברים כלל )62 ;כללי
 תלו חומתה על )66 תבלין!

של גופותיהם את הפלשתים

 יסודי חלקיק )68 ובנו; שאול
 חשמלי; מטען נטול בפיסיקה

 ,סידר )73 !עתיק נשק כלי )71
 )79 קמצן! )77 בן־אדם! )76

 !בטנון )80 !שיר נעימת צפור
 )84 ;השמן לפך שארע מה )82

ל בוחל )85 המספוא; מסוגי
 בקיע! )90 אביון; )87 עוניים!

 )96 רפש! )94 אדמומית; )92
 ילדו; )97 חמש; מבין הקטנה

 ויל־ של תפווח את פילח )99
 שר )102 אויה! )101 טל; הלם

 מן שנשאר מה )103 בממשלה!
העוגה.
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מכהנים
הרב קליאו גורן ו

 עלולה הבוקסר בלבת
נעימיס. לא במצבים לעמוד

 יש קליאו, שלי, לכלבודהבוקסר
 טיולנו בעת יום, מדי מוזר: הרגל

 היא רוטשילד, בשדרות הקבוע
עצמות. אחר מחפשת
ש לקליאו, להסביר אוכל כיצד

לפני כלשהי, בעצם לגעת לה אסור

גורן רב
והעצמות

לארכיאו שלנו החדש שהמומחה
 גורן, שלמה הראשי הרב לוגיה.

ו צה״ל של ממסוק עליהן יירד
 מגיבורי- למי שייכות שאינן יוודא

שלנו? הקדמונים המילחמה
תל־אביב שריק, יוסך

דו־יורק לא רעעה,
 פסל קלפהולץ יוש הקורא

 על הקוראת דיעות את
תו שהיא ההנחה סמן
 (״העולם ניו־יורק שבי*

).2305 הזה״
 בניו־ ולא ברעננה לשבת ׳דרכי׳

 בהשתלמות כאן נמצאת ואני יורק,
 ל- היעדרות האם מיוחד. בחינוך

 שוללת חודשים תשעה של משך
 על דיעות להביע הזכות את ממני

בארץ? המתרחש
 (מטה־חובלים קלפהולץ מר אגב,

 עצמו על מעיד באידיש־גרמנית)
 קטנה ליבראלית במיפלגה כחבר

 שגל חבל באופוזיציה. הנמצאת
 חברי גם מציף החשוכה הלאומנות

 מחזקת רק זו תופעה אלה. מיפלגות
 הכוחות לחיזוק בצורך דעתי את

בישראל. השפויים הפוליטיים
 ניו־יורק שטדלר, עדנה

לחלוטין) (זמנית

מסור טיפול
 היו בבית-החולים לאחיות
 קרובת־מיש- אך טענות,

 החולים אחד של פחה
 (הכתבה אחרת. חושבת

 ״ליכטג- בית״החולים על
 הזה״ ״העולם שטדאר׳/

2307.(
 לשבח לציין ברצוננו מנסיוננו

 שבו והמסור המיקצועי הטיפול את
 שהיו בעת בני־מישפחתנו, זכו

מאושפזים.
 של בראשותו הרפואי, הצוות

 בכל מאמץ חסך לא וילנסקי, ד״ר
ו רפואית בעזרה שעות־היממה,

 והן המאושפזים לחולים הן נפשית
לבני־מישפחותיהם.
בני־ברק חיה, אורן

ב1ט ש□ טוב
העורך, את שמע הצייר
 בתוכנית- אבנרי, אורי

ה ביום ששודרה הרדיו
מגיב: והוא העברית, לשון

 היום לדבר מגוחך זה האין האם
 קיימת היא אולי ? עברית שפה על

ה בימי העיתונות של במוספים

 שמות את וראה נא צא אבל שישי.
 שמע ובתי־הקפה, הבארים העסקים,

מדבר. הוא מה ועל העם מדבר איך
 אחד, עם :יפה חלום היה אולי

 חלום. רק היה זה אבל אחת. שפה
 עם שאין יודעים כבר אנחנו היום
 גורמים יש אחת. שפה ואין אחד

 בשפת- רעל להכניס המשתדלים
 עורכים זה את עושים — העברית
 שינוי של כביכול, בלבוש, נכבדים

 השם שינוי האם לעברית. שמם
 ישנה השפה, את יציל לעברית

 לשני? האחד את יקרב האדם, את
 ויהודים טובים ציונים מכיר אני

 לועזי, שם הנושאים בארץ יקרים
 יהודים- מכיר אני ולעומת־זאת

 והם עברי, שם בעלי ישראלים
המובנים. בכל שבניבזים ניבזים
אותיות, רק לא הוא מישפחה שם

כערנשטיין צייר
אותיות1 רק לא

סנטי אהבה, קשר, שורשים, זה
ויחס. מנט

תל־אביב כערנשטיין, משה

ס ון1ע אופות עד סי
 יש לשלום להגיע כדי

 הדיכוי מישטר את לבטל
והרדיפות.

 המערבית בגדה הצבאי המימשל
 על בנים עוץ אלה בימים פוקד

 של בתיהם את ומפוצץ אבותם
חטאו. שלא המישפחות

אוניבר את שרירותית סגר הוא
 באכזריות ומדכא ביר־זית סיטת

 על ומחאה תגובה של נסיונות כל
כך.

 מהמעשים מזעיר מעט הם אלה
 ה- של חלקה מנת שהם הרעים

 תחת החיה הערבית, אוכלוסיה
 בגדה, הישראלי מישטר־הכיבוש

ומתקשח. ההולך
ה וההתנחלות המימשל מעשי

 צה״ל, בנשק המזויינת תוקפנית
 הבלתי־מסוייגת, מחסותו והנהנית
 והדיכוי מעשי-הכיבוש את מזכירים
 ארצות כובשי עמים על־ידי שנעשו

ומעולם. מאז לא־להם
 כל ידי את לאמץ מבקשים אנו

 לפיד את לשאת הממשיכים אלה
 שלא בארץ, לשלום־אמת התיקווה

 ייפסק לא עוד כל יקום ולא ייתכן
 המשתולל והרדיפות, הדיכוי מישטר

המערבית. בגדה
דוד, בנימין מחול, בעים

 להתקרבות החוג ירמיה, דב
בגליל יהודית־ערבית
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