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ב מא״ דן נדי אבי
מאוזן:

 הוראות נותן הוא לרוגמה: .1
)3(לקיסר

 שנחשבת אהבה בדת יש .3
)5,4(למצוה(מ)

העם? מנבחרי הוא האם הגידי! .9
)4(

 נדע שלא בחודש, סבוב .10
)4(שלו מהצרות

)3(בהמות! קילל: בשובו .13

 מיד בילף טמבל איזה .14
)3,3(בהתחלה?

 שבמוסד לשמוע לי נעם לא .15
 לפטפט מאפשר הוא בינלאומי

)4.4(

 מתקדמת קטנה סיעה עוד .17
)4( בזחילה

 )4(ולנטינו תן! תואר .18

)2,2,4(עולמי! סיאנס איזה .20

 משהו יש השמועה עפ״י .22
 ופקיד קדישא לחברה משותף
)5(השומה

)3(אשפית מכונית .24

 שהמכונית מעדיף הוא .238925 תשבצופן פתרון
)4(תחזור שלהם

עליה הולכים כולם הורהו איזו .9
)4,3(

 לחלוטין פנוי מקום חפש .26
)4(תישן ואל

)2(מענה בלי מעניקה בהמה! .11

)3,4(האחרון השכון .28
 אנשים וחצי שלושה .12

)5,4(קפדנית בהשגחה נורמליים

ונמלך נכשל התאכזר, לא .29
)3.(

 לסלק המתאים הזמן אולי זה .16
)3,5(טעים משהו

מאונך:

)3(רגליו על שעומד מזנון .2
 מבט להעיף לנערה פקודה .19

)6(בבלונדיניות משתומם

 לפי פה מפזם חזיר איזה .4
)4(שמיעה?

 מופיע באמריקה החוק איש .21
)5(אזרחיים בבגדים גם

 מתון שנראה צפוי בחורף .5
)4,4(חמור

חוצפה ממש זו אותו לעבור .22
)4(

)6(בהתחלה מיד דוקרני יצר .6

)4(עוקצני ביטוי כלי .7

)2(כבד בלב מוסיקה כתב .23

 זה זה, על תסתכלו שלא איך .24
)3(הסוף!(מ)

 ללא לבנוני לישוב סמוך .8
).3(וחול מחול .27)5(תנועה(מ)

דגן ג׳ודי בהשתתפות

 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

 זידמן מרדכי רי״
דשפים היוצאת

דיאכה

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

ם ★ סי ר קו
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
לצמיתות(אפילציה) בחשמל שיער הוצאת

. . יופי ומכיו סלון * . . .
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסחקות,

ובשעות לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,
כלות הכנת ★
מעולה שרות * עממיים מחירים *

229388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזמוף ת׳׳א,

מכחכים
אנדרופוב

סופר־סטאר
מנ הסובייטיים המנהיגים

 יוסף את להשיג סים
 שיותר וכמה - סטאלץ

מהר.
 שהטיל סטאלין, הסובייטי הרודן

 נשא בני־אדם, מיליוני מאות על אימה
 המזכיר צנוע: בתואר חייו ימי רוב

 של המרכזי הוועד של הראשון
 20 אחרי רק הקומוניסטית. המיפלגה

 נוצצת: צבאית דרגה גם לו הוסיף שנה
גנרליסימוס.

סטאלין רודן
מיורשיו צנוע

 צנוע. פחות היה ברז׳נייב ליאוניד
 המיפלגה, של הכללי המזכיר היה הוא

 החליט שילטון שנות תשע ואחרי
ברית־המועצות. נשיא גם להיות

סטאלין. על עולה שהוא ללמדך,
 עוד אצה אנדרופוב יורי של דרכו

 ספורים חודשים אלא עברו לא יותר,
 חשקה וכבר המדינה, שליט נעשה מאז

הנשיאות. בכס גם נפשו
 שני על עולה הוא שלדעתו ללמדך,

קודמיו.
חולון צפתי, יוסי

תודה
 כתבה על להגיב רוצה אינני

 ב״השבו־ שהופיעה אחרת, או זו
 רוצה אינני המסויים״. עון

 מחדל עוולה, על מחאה להביע
 רוצה פשוט אני שערוריה. או

 במערכת, החברה לכל להודות
 שהם הנפלאה העבודה על

שבוע. בכל עושים
 ביחוד לכולכם, תודה

 סרגוסטי, ענת לכתבת־צלמת
 פרנקל, ולשלמה זוהר למרסל

 לאילנה — ובעיקר־בעיקר
 חוק בעניין שכתבותיה אלון,

 מופז", (״פרשת הצבאי השיפוט
 ראויות )3732 הזה״ ״העולם

פוליצר. לפרס
 התישבחות מלוא ולסיכום,

 שעוז־ליבך אבנרי, אורי לך,
מחדש. פעם בכל אותי מדהים
 מבטא זה שמיכתב בטוח אני

 עלו רבים. של הרגשתם את
והצליחו!

ירושלים מרדכי, א.

1

לפליטים יד
 לעזרת וערבים יהודים
בלבנון. המחנות תושבי

 הציבורי הוועד סיים אלה בימים
 בלבנון הפלסטינים הפליטים לעזרת

 הקמת פרוייקט של א׳ שלב את
 אל־ בעין בבית־הספר חדרי־לימוד

 האוהלים את להחליף שנועד ח׳ילווה,
 הנוכחית, בשנה ככיתות שימשו אשר

מנשוא. קשים חורף בתנאי
 הוועד גייס הפרוייקט במיסגרת

)26 בעמוד (המשך

2391 הזה העולם24




