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ינאי אביגיל מאת
מאונך:

 קוץ: )3 רומני: מטבע )2 שורה; )1
 )7 במקהלה; גברי קול )6 רקב; )4

 מתכת; חוט )9 מסמר; )8 חלד;
 כינוי )15 עבה; מקל קורה, )12

 האחרונה; ההברה שעל להטעמה
 כלי )17 האצבעות; אחת )16

 טרנסקריפציה; )18 קדום; נשק
 ממזלות לאחד כינוי )20

 )23 צבת, מעין )21 הכוכבים;
 צדיק )24 העשב; קציר

 ארוס; סלע היא )26 בדורותיו;
 על גמול )29 הולנד; בירת )27

 מכסיקו מפרץ בין אי )30 שרות;
 היישוב מראשי )33 הקריבי; והים
 )34 (ר״ת); בר־כוכבא מרד אחרי
 להגבלת יצרנים בין הסכם

 דרשן )37 קורקבן; )36 תחרות;
 סוד; )41 חוזר; )40 בבית־הכנסת;

 )47 הדפנה; צמח )46 רעל; )44
 קדומה מידה )49 תחינה;

 קנייה )53 אף; )50 לנוזלים;
 )54 זמן; לאחר תשלום בתנאי
 )56 התור; סוף )55 קבוע;

 )59 שנתעבה; גז )58 נסתיים;
 )60 ירושלים; של משמותיה אחד

 )68 פחד; )62 פוריה; בלתי אדמה
 )68 );3,3( רצינות )66 אחוריים;

 עייף; )71 );3,3( לעברית כינוי
 תורה נתנה מעליו )76 גאווה; )73

 סימן )79 קסטה; )77 לישראל;
 צליל להגבהת נגינה תו על״ידי

 גוף; )82 מחפש; )80 טון; בחצי
 )90 אויב; )85 אריג; סוג )84

 עיר )94 אהבהבים; )92 בסיס;
 )97 חרוב; של גרעין )96 בצרפת;

 א׳) ל׳ (משלי הממשל אגור אבי
 )99 גרמניה; יוצא רק ולא

 לרבות; הבאה מלה )102 מספיק;
חותכת; שן )103

מאוזן:
 משיחות תנועת )5 קמיע; )1

 הגולה; בתפוצות הגדולה השקר
 בהמת )11 צער; קריאת )10

 )14 ההורים; אבי )13 משאות;
 שדה )16 בושם; )15 הנצחון; אות

 תנועה מנהיג )18 מעובד; בלתי
 )21 מעמסה; )20 פולנית(ש״פ);

 ״נשמה שפירושו כבוד תואר
 מילה מעל פסיק )22 גדולה״;

 )25 העופות; מלך )24 מקוצרת;
 עיר )26 במקום; הישן אורח

 )30 כביר; עצום, )28 באיטליה;
 )32 שלמונים; )31 כליה; אבדן,

 אבן )35 מרדות; )34 זמן; תקופה,
 תבואה; )38 כשיש; מלוטת לבנה

 המז׳ורי; בסולם צליל )41 זז; )39
 )45 מגש; )43 לולייני; מסמר )42

כינוי הפך שמו רות, של אישה

)1
ולילד לתינוק אקסקלוסיביות יצירות

 ועוד... תיקים • כריות • •שמיכות וילונות • קיר תמונות •
הזמנה! עפ״י גם וצבעים דוגמאות בדים, במבחר יד עבודות

מאי חודש מבצע
המוצרים כל על 207־ עד הנחה ☆
 לעגלה פיקי שמיכות מאי לחודש מיוחדת הנחה ☆

בלבד! שקל 350 של במחיר אפליקציה עם
 16.00-19.00ומ־ 10.00-13.00 משעה אי-ה׳ בימים פתוח

10 עד 13מ״ בשבתות גם פתוח מאי חודש במשך

)4 דירה ב; (קומה 03־482760 טל. ,20 ביאליק שדרות השרון רמת

 — שחקנית )47 לבורגני; וסמל
 בודהי לנזיר כינוי )48 (ש״פ>; 10

 צבא יחידות )50 בטיבט;
 מתנפל; )52 אלוה; )51 יבשתיות;

 ימים: לחוף אירופאית ארץ )54
 של בתו ע״ש בשנה חודש )57

 מקום )62 אויב; )61 אטלס; האל
 תם, )65 טרף; חיית )64 החלציים;

 נחלש; )67 חבורה; )66 דעת; חסר
 )72 תעלה; )70 ההפרה; כוח )69

 )74 והערכה: כבוד לאות מענק
 )77 עכשיו; )75 סייג;

כפוף נתין, )78 שקערורית;

 אורך מידת )81 לפקודות;
 מן )85 יכולת; כוח, )83 מקובלת;
 )86 במקרא; הטמאים השרצים

 הספק יחידת )88 כבוד;
 )91 רסיס; פלח, )89 חשמלית;

 שרידי )93 ברג; על מתכת טבעת
 )96 חפירה; מעדר )95 תרבות;

 אחד )98 נוזל; ואינו מוצק אינו
 כל הולכים אליו )100 השבטים;
 משפט; )103 נכרי; )102 הנחלים;

 אלימלף של מולדתם )104
 שגילה הבר צמח )105 ונעמי;
אהרונסון. אהרון

מכוזבים
א שה, ל  בו
ר א א ת ל מ א

 הוזכר ששמו האדריכל
הזה" (״העולם בשבועון

 אמו )2382 ,2374 ,2372
חרות. חבר
 כמה כבר. שמי הופיע הזה בהעולם

 מה, משום שונים. בהקשרים פעמים,
 תנועת ״חבר תווית: לי הדבקתם

 ״תומך ומראשיה״, מפעיליה החרות,
באלה. וכיוצא החרות״ תנועת

 רוצה אני ולתמיד, אחת פעם
 חבר אינני הזו. הסברה את להפריך
 אחד אינני לכן החרות, תנועת

 שאהיה הוא ובלתי״אפשרי מפעיליה,
מ״ראשיה״. אחד

כי מציינים, אתם התווית לחיזוק

בן־חורין קורא
גם,בית־ספיר־

 חרות) (של מצודת־זאב את תיכננתי
 אייזנברג). שאול בית־אסיה(של ואת

 בניין את גם תיכננתי אבל נכון, זה
 הסתדרות של המרכזית לישכת־המס

 בית־ספר ואת בתל־אביב, העובדים
 בכפר־סבא, בבית־ספיר מרכז־ספיר

 במחנה הקשורים פרוייקטים ועוד
לחרות. המתנגד
 גם הייתי אך באצ״ל, שהייתי נכון

בהשומר״הצעיר.
 להיות בושה שזו חושב איני

מה חשובה האמת אך איש־חרות,
כבוד...

סביון בן־חורין, מרדכי
• • •
ה רי ב ח ! ה ק ל ר ב ע מ

 לשדר ההחלטה בעיקבות
״?1ו1ב״ קלאסית מוסיקה

בינוניים. בגלים ולא בלבד,
 שום ובלי יתומה אומללה, החלטה זי

הענייה. לאנושות בשורה
 אך אלף, לגל חיי כל צמודה אני
 הבצלים לאוכלי שייכת שאני מכיוון

 כדי מזומן די בארנקי אין בישראל,
 קול את שיקלוט הציוד לקנות

המוסיקה.
 יגיע הבא שמהשבוע חוששת אני

 לגובה החדש הגל של השומעים קהל
ים־המלח.
 ליתר סבלנות לי שאין ומכיוון

 לפנות אלא לי נותר לא ברדיו, הגלים
 לקו מעבר החברה של הרדיו לתחנות

ומובארב. חדאד חוסיין, —
הל״ה נתיב סנשושה,

• • •
שמדבר? מי תימההי
ה חוקי את לומדים היכן
 בפקולטה לא והטבע! יקום

 מה לומדים היכן לפיסיקה.
בחברה! האדם של מקומו

לסוצילוגיה. בפקולטה לא
 שפיר לכתבה להתייחם בזה אבקש

הקיבוצניקים הכותרת תחת סמתם

).2379 הזה האימן(העולם של
 לא ובוודאי ״כת״, איננו האימן

 אנשים הם האגודה חברי ״תימהונית״.
 המיסגרת את בה מצאו אשר חופשיים,

 שבו אורח־החיים לקיום ביותר הטובה
 חוקי לימוד על שוקדת האגודה בחרו.
 מקומו הדגשת תוך והטבע, היקום

 מתן ותוך בחברה האדם של ותפקידו
 לשיפור בתוכה פרט לכל אפשרות

יכולתו של מירבי ולמיצוי עצמי

יסקין קורא
למדינה - יזכור

א □ ול סקי  פו
רג ה לי ת מ מוו ב

 נולד .זה
השם.מבצע״ עם

 צפופים עצים של יערות
 ממנו אחד ושביל

 בו לדייד נוכל לא
 בו לצעוד נוכל לא

 הדרך היא נעצרה, הדרך
חזרה
 קדימה פנים עם אולם

 מלחמה. לזה קוראים
* ★ ★

 חד״טיטרי רחוב מין זה
קצוות שני עם
 בצד שחטום רחוב מין זה

אחד
ה אותו שוטפים והשני,
דברים

 ולפעמים טובים שלפעמים
ארורים,

 סיטרי חד־ כזה רחוב מין זה
 ולפעמים כואב שלפעמים

פחות.
 כזה רחוב מין זה

לאנחות בנוי
 עצור עם אין. ואם כניסה עם

ומדרכות.
* ★ ★

 ישראל עם
 קבוע מנהג לד עשה

 בשבוע פעמים שש התקלות
 קבוע מנהג לד עשה

 הרוגים ארבעה עד שלושה
 תנוע אז ורק

 קבוע מנהג לד עשה
 השבוע כל בורות חפור
 קבוע מנהג לד עשה

 עוד גבולותד אל אחור לחזור
השבוע.

★ ★ ★

 המפלצות הם ״המנהיגים
שלנו".

 החיים בלהבה רוצח יש
 לדקור מחפש

 שנהנים ויש
 הפה בזווית חייד
ניגר וריר

 החיים בלהבות מתשוקות
 ונרצחים רוצחים יש

 החיים להם נגמרים שאין ויש
בחיים.

★ ★ ★
 מדינת לתפארת - יזכור

ישראל.
תקווה פתח יסקין, ארז

 ערכים מטפחת האגודה האישית.
 כבוד־האדם, בתחום נעלים אנושיים

 לשיפור והחתירה הסובלנות היושר,
מתמיד.
 קיומה בעצם כי בליבנו, ספק אין

 רק לא האגודה תורמת ופעילותה
)28 בעמוד (המשך

2384 הזה העולם26


