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מאוזן:
 )5 );3,3( בעם הנמוך המעמד )1

 )3,3( הפקר העולם חוק, אין
 שבט )11 צעיר; )10 (ארמית);
 )14 בשמן; מורח )13 בישראל;

 נתמלא )16 חומה; )15 טרף; עוף
 נתבשל שלא )18 ותנועה; המולה

 )21 הדפנה; צמח )20 תום; עד
 ו׳); נ׳ח, (ישעיהו שלשלת קשר,

 )24 וטיט; עפר אדמת )22
 )25 החליט; פסק, — בהשאלה

 )28 לשיניים; מחצץ )26 מאס;
 פין; זיז, בליטה, )30 זרם; קלח,

 מגרשי על נראה שוב )31
 עוף )35 חפרפרה; )32 הכדורגל:

 )38 גדול; בית עוף )36 אגדי;
 )39 במעגל; מיתר דיאמטר,
 אחד )41 עצוב; רע, — בהשאלה
 )43 זמן; של חלק )42 האיברים;
 )47 גס; קמח סובין, )45 עוללים;

 הסיר; הרחיק, )48 זירוז; מילת
 )52 למשפט; יושב )51 דרו; )49

 דקדוקי; קו )54 הצלילים; בסולם
 ישן; נח, )61 החושן; מאבני )57
 למדו )65 מפתן; )64 יער; עץ )62

גס; אריג )67 ילד; )66 בארמית;
חשמלי; מטען בעל אטוס )69
 הכמות; או הגודל את העריך )70
 קוצני לשיח עסיסי פרי )72

 מים יצק )74 הורדניים; ממשפ׳
 גזים )77 כומתה; )75 רותחים;
 כליל; נשרט, שלא דלק וגרגרי

 רב שמושי כימי, יסוד )78
 צער; 1 נתמל כאב, )81 ברפואה;

 מאד; חזק )85 ה״גלות"; סוף )83
 )88 חשמלי• במעגי' ליקוי )86

 למחזה — עז רצון )89 מספיק;
 בדרום נהר )91 ב״הבימה"; חדש

 עיר )95 שתיקה: )93 אפריקה;
 רקב; )98 אחוריים: 196 בסוריה;

 נשיא; )102 שמיימי; מאכל )100
 כינוי )104 רבוי: מילת )103

 )105 );3.3( הער בלשון לחזיר
;. 4,2(קל חיוך

מאונך:
 השנה הזוכה )2 דרס; רמס, )1

 )3 (ש״פ); לשלום נובל בפרס
 גדול; אידאליסט גרמני פילוסוף

 )7 אנגלית; הסכמה )6 נצח; )4
 מטבע )8 דבר; של פנימית מהות

 הצמח; כפתור )9 הרחוק; במזרח
 של זינם כלי שהוא איבר )12

 ־ממשפ צמח־בר )15 בעלי־חיים;
 ורבה פרה )16 השושניים;
 מקומרת תקרה )17 במהירות;

 השמן זנבה )19 זונות; בית או...
 הלכה )21 אויב; )20 הכבשה; של

 כ׳א) ל׳ (שמות לדורות קבועה
חנינה )24 לילה; עש )23 );4,2(

דבור; מאולפי תוכים של סוג )26
)30 בתוך; )29 מציק; נוגש, )27

 חזרה נוחם, )34 שארית; שריד,
 צרוף; חבור, )36 קודמת; מדעה

 במוסיקה; או בשירה משקל )37
 הזכר )41 המעטה; מילת )40

 פת )46 פרי־בוסר; )44 בבקר;
 )49 למאור; כלי )47 מאכל;
 לא אפס, )50 דחיפה; זעזוע,
 האויב צבא מוקף )53 כלום;
 ה׳ ב׳ (שמואל מבצר )54 (כ״ח);

 חם; בית — בהשאלה )55 ט׳);
 )59 מסומן; קו )58 זעם; )56

 שחקן של מקומו ממלא
 בכל חשוב חלק )60 בתפקיד;

 )62 האתרוג; פטמת — או מנוע,
בפוליטיקה )66 עני; )63 בוסתן;

 במתרחש התערבות אי —
 עקשות )68 אחרות: בארצות

 הגשים; המחיש, )71 טעם; ללא
 )77 נצח; )76 קעקע; כתובת )73

 זה; לבוש עם בעיה אין לערבים
 לראש; עטור )80 עדינות; )79
 — אחת שנה )84 קיטור; )82

 )85 בשמה; נקרא שלם ודור
 דמות )87 עקלקל; עקום,

 חיל )92 רקוד; )90 מטושטשת;
 )94 צה׳׳ל; של בראשיתו המדע

 )97 לב; דום )96 לעוורון; גרם
 אחד )99 (כ׳׳ח); התהום עד יורד

 )102 עובד: אינו )101 המימדים;
.גוף; )103 תקופה;

 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, תסחקות,

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

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

לחייל טרמפ תן

מכחבים
החססה שכר

מדי. מאוחר ניתן הפרס
 עצבות להיתקף שלא אי־אפשר

 פרם־נובל ועדת החלטת לשמע
 ואלנסה ללך הפרס הענקת לשלום.

 הומאז׳ — כבוד של מחווה אומנם היא
 אולם הפולני. לאביר־החירות —

 אחרי ההחלטה, של העגום העיתוי
 כי שנראה ואחרי סולידאריות תבוסת

 המשבר, על התגבר הפולני המישטר
הפרק כי סופית בגושפנקה כמוהו

 פניי תלביני ,אל היינה: היינריך של
 לי תאמרי ואל־נא / יפתי ברבים,
הראשי.״" ברחוב בעוברך ,שלום׳

תל־אביב שטיין, יפה

השותק בשיבחי
 הבלשן הקורא ביקש כרגיל,

 של קוצו ולוא לשנות שלא
במיכתבו. יוד
 עבר שלאחרונה להיווכח שמחתי

של חדשה לטכניקה הזה• ,העולם

ואלנסה לשלום פרס־נובל חתן
התבוסה אחרי הומאז

 כבר הפולנים בתולדות המהולל
 שילטון־ על לערער הנסיון כי הסתיים,
לעבר. השייכת אפיזודה הפך החושך
 מעדיפים היו הפולנים רוב ספק: אין

 אם אפילו תובס, לא שסולידאריות
 .הפרס את יקבל לא שנציגם היה המחיר
 ללא מאבק ״ניהול של בנימוק

אלימות."
חיפה גרץ, משה

 טכניקה צילום, י בסדר הדפסה
 חלקי ולו — ניקוד ניקוד. המאפשרת

 לשוחרי חג הוא עברי 'בטקסט—
 חשובה כמה ולשוחרותיה. הלשון'
 לשורוק )1(חולם ץ3 ההבחנה לפעמים

יום בפינו השגורות מלים שתי הינה (ו).

 את להציל
הדמוקרטיה כבוד

 הכנסת ליו״ר גלוי מיכתב
 וליו״ר סבידור, מנחם ח־כ

 איתן ח"כ הכנסת, ועדת
ליבני.

 אזרחי צעירים מטה, החתומים אנו,
 כך על ובבושה בזעם מוחים ישראל,

 החוקיים הצעדים נעשו לא היום שעד
 אהרון ח״כ את להשעות כדי הנדרשים

בכנסת. מחברותו אברחצירא
 גניבה על בדין הורשע האיש

 כי סובלת הדעת ואין מכספי־ציבור,
 עבירה על עונשו את המרצה אדם

 יקבע ובקולו חבר־כנסת יהיה פלילית
 תהיה ממשלה ואיזו ממשלה ירכיב מי

לישראל.
 סדר של וצדק, חוק של נורמה כל
 להתקיים תחדל טובה, ואזרחות ציבורי

תיקונו. על יבוא לא זה עניין אם
 הוועדה את לכנס מאוחר לא עדיין

 הדמוקרטיה כבוד ולהציל 'המתאימה
הכנסת. וכבוד

 קצב רוני מיזרחי, יצחק
רמת־גן, סלע, ואירים

בת־ים, דקל, מירי
יפו, קימחי, מוטי
חיפה, חנה, מנלה

יהוד, אולשן, ברוך
בני־ברק, חדד, רון

חתימות 100 ועוד
 לידר נשלח עת7ז1גילוי~ 0

באוקטובר. 4ב־ הכנסת
 אבדחצירא אהרון דה־לוכס האסיר

 ביותר המחוזר הפוליטיקאי הוא
 ממשלות, להפיל בכוחו בישראל.

 הסיעות שתי לכן לקיימן. גם בכוחו
בכבו כל־כך נזהרות הגדולות

 הבושה גם לו. זקוקות שתיהן דו.
גדולה. היא

 שמיר ויצחק פרס שימעון לכן
המפורסם החרוז את באוזניו מצטטים

אבו־חצירא דה־לוכס אסיר
היינה של משירו חרוז

 שתי וממנו, איננו שעה: ושעה יום
 בסופן, מצטלצל ששוחק מלים

 דוברים וכמה כמה הצער ולמרבה
 לנו: משמיעים ושרות, שרים ודוברות,

 והלא בסופן). נלעג ממנו(בחולם איננו,
 ואני איננו, הילד אמר: יעקוב בן ראובן

 אדם את הזהיר והקב״ה באז! אני אנה
 הדעת). (מעץ ממנו! תכל לא הראשון:
 עוד! איננו וראו איש, היה שר: ביאליק

 המעיין את לדעת נפשך את יש אם וכן:
 בימי המומתים אחיך שאבו ממנו /

 ז׳בוטינסקי תלמידי גם כזה... עוז הרעה
 פי תגידו אל שירו: את זוכרים ודאי

 שלוש כי / המכבי אבינו דם / איננו
 ובכל ליבי... בדם נמזגו / ממנו טיפות
זאת...

2406 הזה העולם


