
תשבץ
: ן ז ו א מ

 עולם פלאי משבעת אחד )1
 סרט )5 ):4,2(שבהודו באגרה

 )10 ניומן: פול של בכיכובו
 פיו )11 חשמל: הספק יחידת

 )14 זכר; בן־בקר )13 שירה: מלא
 שקשוק, )16 זמן; באותו )15 נע;

 שניים; )20 כ׳׳ח דין; )18 רעש;
 )24 קל־דעת; )22 אדרת; )21

 )26 מוקש; )25 פרלמנטרי?; בטוי
 )28 הורדניים; ממשם׳ קוצני שיח

 חלף )30 (ר׳ת); בצה״ל דרגה
 מפקד )32 רפש; )31 במהירות;

 מחלקי אחד )34 בלבנון; כוחות
 בלהקת ברוך של לבושו

 למיניהם; עשבים )35 ״כוורת״,
 לשמות קידומת )39 מודע; )38

 השלישי בנו )41 השפלה; בארץ
 כשר; אינו )42 הראשון; אדם של
 ״בטוי עוד )45 הח; בכור )43

 )47 ישראל; בכנסת פרלמנטרי״
 שיקספירי; מלר )48 כתיבה; כלי
 )52 מרעה; שדה )51 ריב; )50

 צה״ל מבצע )54 מעבר; זכות
 הזדעזעות )57 החמישים; בשנות
 מחזה )62 בוקר; רסיסי )61 קשה;

 )64 חיפה; בתיאטרון בערבית
 )65 הקבלה(ר״ת); לחכמת כינוי

 )66 פקודה; או חוק לבטל סמכות
 העופות; בית )67 אבנים; מצבור

 — בן־יצחק )70 הלב; נטיית )69
 העופות גדול )72 אדום; הוא

 של עירו )74 בימינו; החיים
 )77 ישראל; מלך )75 המהר״ל;
 )81 נצרים; סל )78 דת; רדיפות
 נהר )85 זכרון )83 קנייה;

 זמן או ממד, )86 באיטליה;
 )89 ספינות; שיירת )98 הזריעה;

 הקתולית; בכנסיה משרה נושא
 )95 בדורותיו; צדיק )93 קיר; )91

 )98 העדר; מן )96 הנהר; מוצאות
 דמיונית; דמות )100 מצרי; אל

 )104 רתמה; כלי )103 חרון; )102
 שכונה )105 בערבות;׳ הלוואה

 בירושלים;.
: ך נ ו א מ

 כתב )2 הקול; נעימת )1
 התבואה ממיני אחד )3 כריתות;

 הסכמה; מילת )4 הדגניימ ממש׳
 הלויים מראשי )7 מפתן; )6

 )9 יפני; מטבע )8 במשה; שמרד
 מפרד׳ס; אחד )12 החרב; תער

 מיחידות אחת )16 מטמון; )15
 עיר )17 הצבאית(ר״ת>; המשטרה

 זמר להקת )19 צרפתית; חוף
 דק אריג )20 חדשה; ישראלית

 אויב; )23 זה; בהקשר )21 מאד;
 בראשית פרי )26 דורון; )24

 )29 בת-קול; )27 התפתחותו;
 של מסורת )30 המתכת; פסולת

 )33 לקוראן; ״משנה' המוסלמים
 ״בעלי״ איים )34 מיובש; עעב
)37 תגרה; )36 צבאית; דרגא

 די מבושל אינו )40 שעיר; תיש,
 והתלמוד המשנה סדרי )41 צרכו;
 אל )46 התווים; בסולם )44 (ר״ת);

 מחלקה )49 אילן; )47 היערות;
 לרכישת בחו״ל ״ההגנה' של

 צפון, )53 גלמי; חומר )50 נשק;
 אבית; )55 גדוע; חתוך, )54 טמון;

 ביותר הקטן האורגני החלק )56
 קוורום; )59 רטיבות; )58 בגוף;

 )63 תבלין; )62 מידבר; עוף )60
 משמר, חיל )66 משאות; בהמת

 ״חוק בעל )68 מובחרים; לגיונות
על שיער פלומת )71 המשיכה״:

 )76 זמן; עונד״ )73 הפרצוף;
 בתיאטרון גימפל, של כינויו
 מעשר אחת )77 הירושלמי; החאן
 חוזה ברית, )79 מצרים; מכות

 )82 נקי; טהור, )80 התקשרות;
 לחיזוקה; באות נקודה )84 סוף;

 )90 הנקר; איבר )87 כותל; )85
 רשת )92 המערר; ממפלגות אחת

 אבזר )94 דייגים; של גדולה
 חיית )96 הגדול; הכהן של לבוש

 פרפר )99 דומיה; )97 ניסויים;
 ימים )102 אמונה )101 לילה;
אויב;. )103 לו; סביב

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
(אפילציה) לצמיתות בחשמל שיער הוצאת

. .. . ייפי ומכיי סליו *  טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,
ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,

כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחירים *

229388 ,226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,

ל טרמפ תן י י ח ל

מכחבי□
)20 מעמוד (המשך
 היחסים של בסוגיות מתדיינים ותיקים

 קנאות על בישראל, וערבים יהודים בין
 לאומנית התנשאות על תבוניות, מול
 כל על האדם. זכויות כיבוד מול

 מדברים הם האלה הנכבדים העניינים
 הכפרים אדמת גזל תוך שהוקם בישוב

 חוקי־ בעלת בעיירה בסביבה, הערבים
גזעניים. עזר

 בגניבת־ פשוט, גובל, המעשה
גנובה. אדמה על המתבצעת הדעת,

 פרם סימון(חתן אריה מצפים כיצד
 (פרופסור סמוחה סמי ישראל),

 ואתר מוחמר חיפה), באוניברסיטת
 המידרשה כסה(מנהל וצבי מפ״ם) (ח״כ

 יתייחס שמישהו חברתית) לציונות
להגיגיהם? ברצינות

חיפה פרץ, שימעון

מרוצה מתפטר
 על מגיב יחסי״הציבור איש
שבי־ בניתוח הפרסים אחד

 סלע קורא
פעמים שלוש

 הזה' (״העולם תת״הרופאים
2390.(
 כותב הרופאים שביתת על בכתבה

 יחסי־הציבור, ״אנשי פרנקל: שלמה
 שנמשכה ככל שכרם את שקיבלו

 מן יותר מעוניינים היו לא השביתה,
במהירות.״ תסתיים שהיא הרופאים
 איך התפעלותי, את להביע לי הרשו

 תוך אל לרדת פרנקל מר הצליח
 מעוניין הייתי במה ולדעת חדרי־לבי,

מעוניין. הייתי לא ובמה
 הייתי כך כדי עד כי שיידע, כדאי

עד — שכר לקבל להמשיך להוט

הלינגר קורא
גדל התקציב

 התפטרות פעמים שלוש שהגשתי
 כאשר מאוד מרוצה והייתי זה, מתפקיד
נתקבלה.

תל־אביב סלע, אורי

בוואתיקז צה״ר נציג
לשר״חביטחון. גלוי מינתב

השר. כבוד

 ארבעה לפני לשמוע, השתוממתי
 צה״ל גלי מכתב שהועברה כתבה ימים

 של ביקורו לסיקור פולין. בווארשה,
האפיפיור.
 לא צה־ל, גלי תחנת ממייסדי כאחד

 לתחנה שיש התפקיד בדיוק לי מובן
 ומ^די בזמננו, לישראל הגנה צבא של

 יתכן והאפיפיור. צה״ל בין הקשר
 גלי שתקציב מהעובדה נובע שהעניין

 אחתים אלפי מאות בכמה גדל צה״ל
 ומרעה יסודה, מאז ריאלי בערך

 לחפש צריכה ישראל כמו עשירה
 מטבע מעודף להפטר מקוריות דרכים

זר.
 אולפן להקים מציע אני זה במיקרה

הקדוש״. ״הכס ליד בואתיקן, קבוע
 כל כיצד לדעת רוצה גם הייתי

צודל__ יסוד: חוק עם מתיישב העניין
בדבר. הנוגעים מכל הבהרה אבקש

תל־אביב הלינגר, רלך

אבלים סעודת
 נפתחח 32ה־ מכבי ועידת

 בהשתתפות חגיגית בסעודה
המנוח.

 ידע לא המנוח ראש־הממשלה סגן
 מותו. אחרי שבוע לו מצפה מה

הזמנות שלחו מכבי ועידת מארגני

ןוב1
ל״ב ה ישראל מנבל ועידת

ם הננו מין מתנבדי בבי את להז

ת צהרים לארוחת חגיגי

החקלאות ושר הממשלה ראש סגן

ארליך שמחה מר

ו 7 83 ו׳ גיוס שתתקיים

'ג תשם בתמוז נ

שעה המנביה בנסר ו 2 30 נ

רוע בהסגרה קו האי ל חו ם י רי סו עי

צות ת לקבו טיינו ם מצ אי ט ר פו ס ל ם ו טייני צ מ

ת במהלך מ״ג שנ ש ת

 — ההלוויה י ר ח א — לסעודה
ארליך. שימחה בהשתתפות

 ההזמנות על חבל להם שהיה כנראה
 להכין טרחו ולא מזמן, שהדפיסו
חדשות.

חיפה ברטל, ענת
גלופה. ראה •

א - מכבי הפועל ל
 (.העולם -ספורס' במדור

 כי בטעות צויין )2390 הזה'
 בץ היה המכור המישחק

חדרה. והפועל שעדיים מכבי

 בקבוצה מדובר אומנם טעיתם!
־ מכבי. היתה זו אך מחדרה,

חדרה גלדברג, ברוך

 הקורא, עם כמובן, הצדק, •
הספורט. חדשות כתב גם שהוא

ה העולם22 2392 הז


