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מאוזן:
 נשים תכשיט )5 מונוטוני; )1
 כ׳); ב׳ (ישעיהו )3,3( המקרא בימי

 בכי, )13 שליח: )11 שניים: )10
 לכד: )15 התנועה: איבר )14 קינה:

 גדול )18 יזרעאל; בעמק קבוצה )16
 פרקולטור; )21 מתגורר: )20 בערכו:

 המדינה ממיסי )24 מעונה; רצוץ, )22
 )26 כנף־בגד; )25 קדם; בימי בפרס
 תפקיד )28 השכחה; מלאך של שמו

 להתמודדות; הזמנה )30 צבאי(ר׳׳ת);
 צפור )34 פלצור; )32 לגיון; )31

שמאחו הצנור )35 לסנונית; הדומה
 שק־ ע״פ מחזה )36 הגרגרת; קנה רי

 גם )39 בארץ; בתיאטרון עתה ספיר,
 שלטון; מרות, — בהשאלה )41 זאת;

 כך, )43 מסוים; משפחתי מצב )42
 )45 סוכות; רק הוא תוספת, ללא

 אחת )47 המקראיים; הבושם ממיני
 נוזל, )49 יהושע; שכבש הערים
 התבואה, ממיני אחד )50 נשפך;
 התלהבות, )51 הדגניים; ממשפ׳

 בר; יער עץ )54 מספיק; )52 להט;
 עיר מקום, )62 נצח; )61 נבל; )57

 קסם, )65 טהור; נקי, )64 (ארמית);
 )67 חבלה; מלאך )66 בשקט; כשוף,
 )70 מנגינה; )69 השיניים; אחת

 של אחידה קבוצה — בהשאלה
 הלכת כוכב )72 חטיבה; דברים,
 )77 עול; )75 יקרות; אור )74 ״ונוס״;
 בחזקה; חיבק )78 סממנים; מזיגת

 )85 רקב; )83 חיידקים; של סוג )81
 מידה )88 התפשט; התרחב, )86 תוך;

 שחרור, עונש, בטול )89 קטנה;
 כל )93 נסתיים; נשלם, )91 פטורים;

 )96 מרוכזת; שמיעה )95 נוצר; אשר
 )100 אמצע; מרכז, )98 רך; בקר בן

 דמות )103 מרחף; )102 מתנועע;
 )105 );4,2(חצוף )104 ברורה; בלתי
 יסודות — הקדומה יון חכמי אצל

 המים האויר, האד, הטבע, של ראשית
והאדמה.

מאונך:
נגינה; תו )2 עוד; היה לא )פסק,1

 )6 הצמח; כפתור )4 ריחני; נוי פרח )3
 פרי )8 זרה; מארץ אורח )7 אלוה;
 בהמה קרבן )12 חן; יופי, )9 בוסר;

 עבר )16 קשור; ארוז, )15 שחוטה;
 מזרחי; נגינה כלי )17 גדותיו; על
 שעשועים ע״י שעמום הפגת )19

 אחד צד )21 פחות־ערך; )20 שונים;
 חיצוניות )24 שדה; )23 );4 ,2(

 )27 במכונית; חלק )26 (ארמית);
 הערך הגדלת )30 די; )29 בת־קול;

 )34 גנוז; נתון )33 לפיחות; בנגור
מקצותיה באחד חדה יתד )36 חוטא;

ינאי אביגילמאת

/ ׳ ו
 ,,אורי מעיין, )37 העץ; בקוע לשם
 לגין; )41 אזהרה; של דבור )40 גינל;

 ־ . )47 צעיר; )46 מבנה; של ראשו )44
 אויר )50 שרץ; זחל, )49 הדפנה; שיח
 )54 חפירה; )53 ואבק; אדים ספוג

 לבני האדמה מתבואת המפרש החלק
 )56 בגוף; הזוגיים מן איבר )55 לוי;
 נוגש, )58 פלשתים; ערי מחמש אחת

 העלי של התחתון החלק )59 מציק;
 של העברי שמה )60 בצמחים:
 רע; )63 לבוש; בגד, )62 הלימפה;

 )68 );3,3(בשרון עובדים מושב ),66
שנענש זאוס בן פריגיה, מלך

ז ד י ?
 )73 טלקומוניקציה; ?ז1 'ביסורים;

 )7 הסתקק,ן )'■76 חקק'באגן; חידת;
 ,,1מוק )79 הכדורגל; .אחך-נ^ןשחקי

 משקה )80 ל׳״ג); ל׳ (ישעיהו גהינם
ך^ 500 )82 עלים;  מספרי בגימטרי

אסקי סירה'עזל )84 גוזמה; של
בדק )87 אריות; מאורת )85 מואים;

 המלים; באוצר גדול מדור — דוק
 ישראלי מטבע )92 נבואה; )90

 ראש )96 חדד; השחיז, )94 עתיק;
 שלל; )99 סיים; )97 הירך; עצם של
 יונקים )103 קולמוס; )102 של; )101
חרבות. בין

ה אנ די

 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור־ קוסמטיקה נשים

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

יופי ומכון סלון ★
 טיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסרוקות,

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

229388 ;226066 )4 (יודפת 190 דיזנגוף ת״א,
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מכחכים
יידיש רא וגם יאה דא

 אך בסלנג, ענתה צמח מינה
 שגויה(״מה בצורה נכתב הוא
 24 הזה העולם אומרים", הם

 מעיר נד על ').83 באוגוסט
 סופרי ותיק סאמט, שימעון

 תל״ ויקיר .הארץ" עיתון
אביב:
 צמח מינה עם הראיון בכותרת

 בתוך נישט." פאסט ״אסט כתוב:
 בשפת אמירה שזו הערה יש הטכסט
היידיש.

 סאמט קורא
ניכט פאסט אס

 אשן לא הנשדדת אמרה אמנם אם
 זו, 'בהזדמנות להעיר, אנו חייבים

 שבעברית אחרים, ולרבים לנשדדת
 אינק, (וכן אישן לומר צריך תקינה
אירא). אירש,

 הבית את ושיח סימן לכם עשו
 אפקיד בידו עולם׳: של,אדון האחרון

ן חחי/בעת ש י  רוחי ואמירה/ועם א
. ולא לי גווייתי/ה׳ א ר י א

ירושלים סיוון, ראובן

המידבר בלב ץ1ב
ישירה. בטיסה לצ׳אד, מלבנון

 -*■ מותירים אינם בעולם הפירסומים
 מעורבת ישראל ממשלת לספק: מקום

 האזרחים במילחמת אחרת או זו בצורה
 בבוץ לנו היה די לא אם בצ׳אד.

 קברניטי־ישראל מתכוונים הלבנוני,
 ניצולי־לבנון, חיילינו, את להשקיע

סהרה. מידבר של היבש בבוץ
 הצרפתי, הנשיא מיטראן, פרנסואה

 כדאי אולי הזרים. לליגיון כבר הצטרף
 ן — קלה אתנחתה יערוך שמיר שיצחק

שי לפני — בישראל חניית־ביניים
 אפריקה, ליבשת ויעבור מלבנון סתלק

חדש? סדר שם להנהיג
גבעתיים שרמן, אירית

 יודע שאינו מי ראשית, הערות. שתי
 (או פאסט אסט לקרוא: יכול יידיש
 כפי ולא פסט) או פסט אפילו

 לא זה (לאמור: המצוטטת שנתכוונה
יאה).

 טעות יש הראשונה במילה בכלל,
טית) (בלי אס להיות צריך יסודית.

 שחדי דיפלומט
הדרוזים וילדי

 מנחם אל נשלח הבא המיברק
 ארנס משה שמיר, יצחק בגין,

בורג. ויוסף
וסכנת בלבנון החמור המצב נוכח

 פונים אנו — מפשע חפים טבח
 וילדים נוער לבני לאפשר ומבקשים

 מישפחות אצל להתארח דרוזיים
 זעם יעבור עד בישראל, דרוזיות

וסכנת־הטבח. המילחמה
 ן האירגון, הוצאות שכל מאליו מובן
 1 בני חשבון על יהיו והאירוח ההסעות

 \ זה ולצורך בישראל, הדרוזית העדה
 1 עצמו על קיבל נאסר־אל־דין אמל ח״כ

 על־יו^ ההוצאות כל מימון את להסדיר
בישראל. הדרוזית העדה

גרנע, משה
̂ל־דין, נאסר אמל ח״ב ■

 זלנברג ראול למען הוועד בשם
ת׳ל״אביב

 לא לחברי מהליכוד הח״ב •
 ראלל בץ הקשר מה הסבירו
 שנעצר השוודי הדיפלומט ולנברג,
ם חיילים על-ידי טי ביי  בסוף סו

̂  בבודפסט השנייה העולם מילחמת
 מילחמתיהאז- ובין נעלם, למא?
בלבכין. רחים

 לך גרם ,מה בציאד: ״שיחיחיילים
ה הזרים, לליגיון להצטרף סיי  מי

!״ אן ר ט מי

 מקובל, מישפט'גרמני — ניכט פאסט
 בהבעה היידיש. בשפת גם שנתקבל'
 אותו מבטאים המקובלת היידישית
נישט. פאסט סי בשיבוש:

 בכותרת. שהטעות חשבתי תחילה
 השגיאה חוזרת השיחה בתוכן אבל

 מינה שגתה ואם פעמיים. עוד הזאת
 מחברת זאת תיקנה לא מרוע צמח,

 היה והיכן ישי, שרית צרור־השיחות,
 או השבועון של הסיגנוני העורך

 יודעים אינם אלה כל אולי המגיה?
יידיש?

תל-אביב סאמט, שימעון
 המערכת מחברי איש אכן, 0

 או יידיש יודע אינו בראיון שטיפלו
 סי נאמר: כבר כך ועל גרמנית.

נישט. פאסט

אישן! לא
עב לענייני יידיש, ומענייני

רית:
 פנינה שמודעתנו בעיתון קראתי
 השוד ליל לאחר הכריזה רוזנבלום
לבד! עוד אשן לא בדירתה:

2403 הזה העולם


