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:מאוזן
 משמותיו )5 אלסטיות! )1
 )10 )!4 ,2( הסוכות חג של

המל במישחק אזהרה קריאת
 )13 מגורים! מקום )11 כים!
 כבש )15 !צנום )14 !אדם

סו לכיסוי חומר )16 מפוטם!
 )20 הטונים! בסולם )18 כה!

 גינתר של המוסיקלי הכלי
 החומר )22 !כפרה )21 !גראס

 מאוזן! 20 מס׳ עשוי שממנו
 )25 !צלויים שבלים גרעיני )24

 תם עד הוצאה )26 !מחפש
קומפו )28 !קיבול כלי מתוך
 עץ־יער )30 !ספרדי זיטור
התי הים בארצות בר הגדל

חו )32 !תאורה כלי )31 ! כון
 !זמן של שאלה )34 !בוער מר
 שלבש האפוד מן חלק )35

 )39 ידיעה! )38 הגדול! הכהן
 כבש )41 !ערב בלתי טעם
 בקיע! )42 !לבגרות הגיע שלא

 )45 כיוון! להתוויית סימן )43
 )48 מתנה! )47 קרקע! גידול
 )51 !טורף רמש )50 !הדרן
 קרבן )52 צהוב! טיט עפר

 !מועד ביום מקריבים שהיו
ה דבר )57 קרוב! קשר )54

 !טול )61 !השתוממות מעורר
 )65 !כעס )64 !סתימה )62

 חשוון! חודש של המקראי שמו
 מבושל )67 !לצולע משענת )66

 עקרות! ריקנות, )69 למחצה!
מעו ידוע קוסם של ארצו )70
 )74 !ברא )72 !הקולנוע לם

המש בתורת מונח )75 שלב!
 !הביניים ימי שיו£ של קל
 למנוחה! יצא כותל! )77
 הסיפור! סוף )83 רזה! )81
 )88 ריב! )86 מת: לא )85

 מה״היאחזו־ אחר )89 :שניים
 כעובדה שהוקמו בנגב יות״

 )91 :1946 כיפור יום במוצאי
 )95 נועם: )93 הגוף: משאבת

 החלל )96 4 מתרי-עשר אחד
 :אביון )98 !השפתיים שבין

 )103 עמד: )102 הרם!: )100
 ):2 ,4( בבת־אהת )104 דר!
בשומרון. חדשה עיר )105

:מאונך
 בשמיני- אליו מתפללים )1

 ״.״אין )3 לשד! )2 עצרת:
 הולנדי: תואר )4 רגליים: לו
 תופעת של חומרי יסוד )6

ש העצים מן )7 התורשה:
 אשכול של עוקץ )8 בנגב:
 :נפרדת סיעה )9 :גדול סירות

 מיל- בימי רובה כונה כך )12
מו ארץ ע׳׳ש השיחרור חמת
 תחליף המשמש אדם )15 ! צאו

 )17 ומכר! קנה )16 לאחר!
 שביוג- הטורפים מן בית חיית
 ערימה: )20 הבדל: )19 קים:

 ולא הדעת בישוב נוהגים )21
 :אחרית )24 :דין )23 !בחפזון

 )27 מלא)! (כתיב אנלוגיה )26
בחוז חיבק )29 !הסכמה מילת

מלחים המכילה אדמה )30 : קה

 )34 שילומים: )33 מזיקים!
 )36 :מעולם האין־סוף חלל

 שליח! )40 בעירה! )37 ענק:
 עופות )44 מספר! מדבר, )41

)47 !בושם )46 :בחורבות
 עתיק מטבע )49 :אשמדאי

 )53 מכשול! )50 כצור! קשה
 )55 !כלי־נשק )54 גן־חיות!

 )58 זעיר! )56 יצא: פרץ,
 הקשור חבל )59 !שלילה מילת
מו אירגון )60 :הבהמה לרסן
 או העדה ראש )62 : פעים

 )66 דגן-זצמים! )63 האומה:
 שמו )68 ):3 ,3( סבלנות חסר

)71 :!תשרי חודש של הקדום

 המבריק החלק )73 אכזב: נחל
קומפוזיטור )76 !שבקונכיה

 )79 אכזרי! קשה, )77 גרמני;
 )80 קדם; בימי הקצין ביגוד
 )84 עוקצני! ■חריף, )82 כבר!
 האוטוביוגרפי ספרה )85 קטל!

ד בעל־חיים )87 גולדה! של  ז
 )92 נפשית; הבעה )90 חל;

פמי )94 :חוב לתשלום אחראי
 )97 עובד־אלילים: )96 ניסטי;

 צ׳כי, סופר של הפרטי שמו
 )99 ״רובוט״! המונח ממציא

 )102 ;חיית-טרף )100 ;כאן לא
 !)03 מסתגף! נפשו, מענה
יהיר.
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 )22 מעמוד (תמשך
 סערת־ את שיבטאו מילים אין

 דל מטופש, יישמע הגה כל הנפש•
הפוגרום. תוצאות לנוכח וקטן

 טעם, כל אין צער של לדברים
 כמה ויש. יש למוסר־השכל אך

שלו לפני הוטלו ושיקוצים חרפות
 י. לייבוביץ בישעיהו חודשים שה

כ צדק כי לקבוע נותר לא עתה
 תופעות מתגלות בישראל : שאמר

 צה״ל חיילי על יהודו־נאציזם, של
 הירוק, לקו מעבד מלשרת להימנע

 הופכים שם שנעשים המעשים כי
לרוצח. האדם את

חיפה אברהם, רחל

. .  דיר־יאסין של המנטאליות .
ספק אין ראשה. את שוב הרימה

לייבוביץ נכיא
נאציזם יחודו־

 את בדיוק ידע שתן אריאל כי
 ה־ למרצחי כשהאיר עושה, שהוא

המח לתוך דרכם את פלאנגות
מבתי הניס 48ב~ הטבח פחד נות.
ירוש פרוזדור ערביי כל את הם

 כך — בביירות הטבח פחד לים,
 מאות ינים — הטבחים רבי קיוו

מלבנון. פלסטינים אלפי
תל-אביב לוי, ישעיהו

י *ר3ו3ה
תאונות״חדרכים, נגע על

יום־ מחירו את תגובה
יום.

ב חמור בדרכים הבטיחות מצב
 את שיממן גוף, לקום צריך יותר.

ב הבטיחות לשמירת האמצעים
שירתום כספים, שיאסוף דרכים:

לעניין. שונים מיפעלים
 אישי־צי־ של ועדה להקים יש
דברים. להזיז היודעים בור,

להח חייבים אמצעי־התיקשורת
 העונשים העניין. בהבלטת מיר

ולהרתיע. להחמיר חייבים
 בני־אדם אלפי בחיי המדובר

רכים• ילדים ושלום מבוגרים
 צריך ביטחון־ישראל, אחרי

בישראל. ביטחון־דרכים לבוא
גן רמת־ אלץ, מיכל

 — הדרכים בתאונות במילחמד,
!הובסנו
 זהיר, נהג שפוגשים הוא נדיר

ה רעיו את מקלל לא אשר נהג
אותו). שעוקפים (אפילו נוהגים

 של ישירה תוצאה הן התאונות
 שהכל האופטימיות — הימורים

ה מיוחד, מאמץ ללא בהישג־יד,
 עוברים אם שאפילו אופטימיות

יקרה.״ לא זה ״לי — הלבן הפס על
מז מנסים אנשים מאוד הרבה

״הנה, :ומאמינים בהימורים לם

 גם פועל הזה היצר אזכה״• הפעם
בדרכים

 היא יקרה״ לא זה ״לי האשלייה
 ומר מאמינים אנשים בעוכרינו.

 בהישג שאינו שמד. להאמין, סיפים
 אתה :לידיהם יפול כנראה יד,

 ומרגיז . דו־מסלולי בכביש נוסע
ומכ לך קודמת שמיכלית אותך,
 אתה הנסיעה. קצב את לד תיבה

 אתה אותה, לעקוף ו״חייב״ ממהר
 רהי־ את ומגביר מהמסלול יוצא

מתקד כבר שממול למרות ,רותך
 זה לך גם אבל — מפונית מת

 לא מלאך, לא אתה לקרות, עלול
 בשר־ודם. הכל בסך אתה אלוהים,

ולהיש לעקוף הצלחת הפעם אם
 הזו שהדרך לך דע בשר־ודם, אר

 בדרכים העקיפה :לעפר מובילה
החיים. כל עקיפת היא

קריית־אתא אליהו, רפי
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 היציג האירגון עושק במה
העובדים! של

 מביטול נזדעזעה ההסתדרות
וציוותה בשבת, על אל טיסות

 אנטי־שמים שפורעים אחרי
 כתב ביהודים, פוגרום ערכו
 על שירו את ביאליק ה״ג

 מאז שעברו למרות השחוטה.
 כאילו נשמע הוא שנים, 79

השבוע. נכתב
תל־אביב שוכרנז, הרצל

ה על ט חי ש ה
 !עלי רחמים בקשו שמיים,
ולאל אל בכם אם־יש

— נתיב בכם
 — מצאתיו לא ואני

 !עלי אתם התפללו
עוד ואין מת לבי — אני

בשפתי, תפילה
אף־אין אזלת״יד וכבר

— עוד תקווה
1 עד־מתי עד־אנח, עד״מתי,

— צוואר הא התליין
שחט! קום

זרוע לך ככלב ערפני
עם־קרדום,

 — גרדום לי חאיזי וכל
 המעט! אנחנו — ואנחנו

קודקוד, חך — מותר דמי
רצח, דם ויזנק

 — כותנתך על ושב יונק דם
לנצח. לנצח, יימח ולא

 !מייך יופיע — צדק יש ואם
השמדי אס-אחרי אך

רקיע מתחת
 — יופיע הצדק

 1 לעד כשאו ימוגר״נא
 :יימקו שמיים עולמים וברשע

זדים, לכו, אף־אתם
 זה בהמשכם

והינקו. חיו ובדמכם

 !נקום :האומר וארור
דם נקמת כזו, נקמה

קטן, ילד
 — השטן ברא לא עוד

 !התהום את הדם וייקוב
תהומות עד הדם ייקוב

מחשבים,
 שם וחתר בחושך ואכל

הנמקים. הארץ מיטדות כל
וזתז׳ג אייר כיאליק, ״נ ח

חיו מקומות־עבודה כמה להשבית
 אל־ עובדי עם הזדהות לאות ניים,

 לפגוע שלא בנימוק זאת כל — על
ב העובדים ציבור של בזכויותיו

ואנטי־סוציאלי. אנטי־פועלי אקט
 בבית- עבודה שנות 28 אחרי
 ידוע, גדול לביסקוויטים חרושת
 לפני נאלצתי, בבני־ברק, פוומין,

 הרעד, בגלל להתפטר שנה, חצי
)26 בעמוד (הנושך
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