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מאוזן:
 (1אדיש ) (5 :(3,3עיירתו של
טוביה החולב (10 :מורא(11 :
היסוד החמרי של תופעת
התורשה (13 :אויב (14 :עושה
להטים;  (15תאר לאלוהים(16 :
גמול על חטא (18 :שמור על
השקט! (20 :מוסד חנוכי;  (21מן
האמנות היפנית (22 :מתכת
צהובה מבוקשת (24 :הוציא
מתוך — השדה שעדיין לא
נחרש;  (25מטבע ישראלי שאבד
עליו כלח)ר״ת(;  (26אינו מעשה
טבע ראשוני;  (28נוי;  (30מכיל
בכל קיבולו;  (31שולחן שהיה
למוסד;  (32פדה ,שחרר; (34
מכשול ,מעצור;  (35הכושר
לקלוט גירויים;  (38עדהרים;
 (39הב לי!  (41קציר עשב; (42
הצמד ,חובר )כ׳׳ח(;  (43מכליו
של קופידון;  (45מי שעבודתו
מלאכת מחשבת;  (47בסולם
התוים;  (48חיה מקראית אשר
מעורה התקינו מכסה למשכן;
 (50מכשף;  (51כתב פירוק
נשואין;  (52זה )ארמית(; (54
טעים ,חמוד ועוקצני;  (57עיר
גדולה;  (61אות הנצחון; (62
קשר קרוב;  (64חוזר;  (65כאב;
 (66במתינות;  (67גבוה;  (69שם
כולל לבעלי חיים קטנים ביבשה
או במים;  (70חבל״ארץ שנודע
בפרותיו הדשנות;  (72מפני; (74
ירק גינה;  (75עיון מעמיק בדבר:
 (77מה שהיה לידיד בקרן
בן־שמן;  (78אחת מצוללות
חיל־הים;  (81למרות — תקופת
השנה;  (83חברה במשפחה; (85
עמק באיטליה;  (86בל יימצא על
בגדו של תלמיד חכם;  (88מילת
זירוז;  (89קו שאינו מאונך ואינו
מאוזן;  (91קריאת צער;  (93חסר
ערמומיות;  (95אביזר לתלמיד;
 (96תקנה הנקבעת ע״י הרשות;
 (99שליח;  (100זוחל איטי; (102
שמן ,רחב;  (103מחוספס; (104
רקיק ,תופץ;  (105שיר בידוח או
אהבה ל־3־ 6קולות.

מכוזבים

2400
סאת אביגיל ינאי

)המשך מעמוד (6
הדבר החמור בכל הפרשה הוא לא
דעותיו של איזה יועץ מדרגה שלישית,
אדם נתעב ובעל ערכים מכוערים.
החמור הוא אופיה של האווירה
הציבורית שבה נאמרו הדברים.
בנסיבות אחרות היה גזען כמוהו נוטה
להסתיר היטב את רעיונותיו .העובדה
כי סבר שפירסום דיעותיו יכול להועיל
במסע־הבחירות ,היא זו שמעוררת
חלחלה.
דפנה נבון ,תל־אביב

לא רק מתבגרת
הכתבה על רחל גרא).העולם
הזה'  13 ,2393ביולי 83׳(
הציגה רק בד אחד באישיו
תה של התכשיסאית.
רחל אוהבת צעירים ברוחם ,אך לא
נראה לי שהגיל הוא הקובע אצלה .ומי
לא אוהב לבלות עם צעירים ברוחם?

לפני כחמישים שנה ,לחברת
האוטובוסים בתל אביב שהתאגדה
אז .מעולם לא היה השם אגד ניטרוק
של מילים .עם זאת ,נטייה משונה של
כותבים וכותבות להוסיף סימני ניטרוק
במלים תמימות )כגון במלים.בלעז'■,׳י
 .תי קו' ,שמעולם לא היו ראשי תיבות,
אף כי דורשי דרושים ייחסו להן
משמעות זה ראי/ראה ערכים אלה
בספרי לקסיקון לשיפור הלשון(
גרמה לכך ,שגם את השם אגד התחילו
לכתוב אג־ד .אבל ההסברה הועילו?
והאג־ד נעלם לאט לאם.
והנד .לאחרונר״ התחיל האג־ד שוב
לבצבץ בעיתונים .בדקתי ומצאתי
שהאשם בכך הוא ,לא פחות ולא יותר,
דובר אגד .זה מפרסם את שמו ואת,״
תפקידו)דובר אג׳ד( זה שלוש ישנים י
לפחות ,בספר העיתונאים ל־1983
)בעמוד  (369וכן בספרי העיתונאים
ל־ 1982ול־ ,1981ומי יודע אם גם לא
לפני כן .מה תימה שעיתונאיות

מאונך:

 (1משמותיו של האריה
במקרא;  (2סימן לרבות;  (3דרום;
 (4צד אחד של הפנים;  (6עוף
טרף;  (7משקל האריזה;  (8אויב;
 (9הגנה אזרחית )כ׳ח(; (12
גדולה
אנטילופה
בדרום־אפריקה;  (15עוף גדל
רגלים וצואר;  (16המימד
השלישי בכל גוף;  (17רעש
והמולה;  (19גבור ספרו של א.
שמוש )ש׳מ(;  (20ערימה; (21
כלי נגינה ממשם׳ כלי נשיפה
של עץ;  (23קליפת העינב; (24
ישבן (26 :שבחו ,קלסו; (27
שהיה בלילו?  (29הטוב אשר מן
הדבורה  (30מקום אחיזה (33
חתיכה קטנה )כ'מ? (34
מערבולת ,מרקחת;׳  (36מלחין

תכשיטאית גרא
ישראלי ותואר אציל ערבי(37 :
ידיעה מיוחדת של עתונאי,
החאן
בתיאטרון
ומחזה
הירושלמי;  (40מבושל רק
בחלקו;  (41בוסתן;  (44בוהק
בלבנו;  (46בושה  (47ח; (49
ולדות של בהמות;  (50קו ניצב;
.. (53״ אני מר ממות את האשוד;
 (54כאב מתוך כוויה (55
בבקשה  (56פרי־בוסר; (58
אביון;  (59יורה רותחת; (60
מכלי העבודה של הסנדלר; (62
סיום במשחק המלכים;  (63צמח
הדפנה  (66להקת שחקנים

קבועה  (68אלפית המילימטר;
 (71פשר ,טעם ,ובן;  (73ואדי
בארץ (76 :יוצא ממחבואו; (77
קשור (79 :סגנון בסגוני באמנות;
 (80הולך סחור סחור;  (82שר;
 (84עץ פרי נשיר;  (85חריצת
משפט;  (87בתוכי;  (90שמה
העברי)ר׳ת( של אגודת אליאנס
הציונית;  (92אנרגיה  (94חלק
הפנים;  (96כהן הפרסים עובדי
האש;  (97תבנית מעשה ידי אמן;
 (99שט על פני המים;  (101בית
)ארמית סמיכות(;  (102נצח;
 (103כסוי לבית.

המכון הישראדי דספרות
נשי□ קוסמטיקה ופדיקור

דיאנה

★ קורסים
ספרות נשים  -קוסמטיקה  -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות)אפילציה(
* סלון ומכון יופי
תסתקות ,תספורות ,החלקות ,סלסול ,צביעות .פסים ,טיפול
פנים ,איפור ,הוצאת שיער לצמיתות)אפילציה( ובשעוה
★ הכנת כלות
* מחיתם עממיים שרות מעולה

ת״א ,דיזנגוף ) 190יודפת 229388 ; 226066 (4
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מי לא אוהב צעירים!
הכתבה עשתה עוול לרחל גרא .היא
רק הציגה את רחל כמתבגרת בץ
צעירים .ואיפה רחל גרא היוצרת
והאמנית המצליחה בארץ ובחו״ל,
איפה התערוכות שהיא מקיימת
בגלריות ובמוסיאונים ,ומה עם
שירי־ההלל וביקורות־השבח שבהם
היא זוכה ברחבי העולם?
צילה לביא ,תל״אביב

סוכנות הגסישת
הע□ היהודי

של

עשרה אנשי גוש״אממים
נשלחים על־ידי )לסוכנות
לארצות״הברית .המחיר :חצי
מיליון דולר.
העשרה נוסעים על חשבוני ,על
חשבון כולנו ,כדי לגייס עוד מתנחלים.
מסתבר ,שגם על קופת הסוכנות הם
הצליחו להשתלט ,והפכו אותה
לסוכנות־הנסיעות של הימין הקיצוני.
אילו היה למיפלגות האופוזיציה
בסוכנות האומץ הדרוש ,היה עליהן
לדרוש לקצץ בסעיף זה את מחירם של
כרטיסי־הטיסה בחזרה לארץ ,ולהק
דיש את הכסף שייחסך לקניית
כרטיסים לעולים אוהדי־שלום־עכשיו.
ראובן גולדשטיין ,תל־אביב

לאגד ולשקם
חקורא הבלשן מעיר:
למי שאינו יודע ,או אינה יודעת:
אגד הוא השם היפה שקבע ביאליק,

ועיתונאים צעירים מחרינדמחזיקים
אחרי הדובר?
בהזדמנות זו :גם שקם אינו ראשי
תיבות עוד .לפני כמה עשרות שנים
היה השם הזה ניטרוק של .שירות
קאנטינות ומיסעדות' ,אבל משהורחבו

נסהעתסש
כדאי שטי ארידור .המחפש
מקורות חדשים לגביית מיסיס,
ילמד מההיסטוריה הרומית.
אספסיאגוס קיסר הטיל מס
על שימוש בבית־השימוש .בגו,
סיטוס).הרשע•? התנגד בתוקף
לרעיון .נטל אספסיאנוס מטבע,
תחב א מו מתחת לאט־ של
טיטום ואמר :ח ס ה ? 60111113
 .0161בלומה לכסף אן ריח.
גם היזע פר אדידור ,הדבר
הזה נכון.
ש ל מ ה שטייץ ,ירושלים
פעולותיו הוחלט לשנות את השם
שק־ם לשקם ,כאילו הוא גזור מהמלה
שיקום.
ד״ר ראובן סיוון ,ירושלים

רק רא בשבת
ישעיהו ליבוביץ הע׳י
היהדות אוסרת על
לחלל שבת .מדינת ישו
לעומת זאת .אוסרת את
)המשך בעמוד (10
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