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 תשבץ המחבר ,24־ה בן פורט, משה

 בשעות נפט. בחברת משרטט הוא זה,

 ?״העולם תשבצים משרטט הוא הפנאי

 תל־אביב תושב היוו פורט משה הזה״.

 נשוי הוא אם לנו סיפר לא ובתשבצו

 כי לציין צורך ראה רק הוא רווק. או

 לא היא עובד, הוא בה הנפט חברת

 לנו נותר לא .3נגבה־ את שמצאה זו

 הזה״ ״העולם קוראי כי לקוות אלא

משר של לתשבצו הפיתרון את ימצאו

פורט. משה התל־אביבי, הנפט טט

 סוג )23 שר. )21 לאמריקאים. כנוי )18
 העולה הכוח )26 האדם. בנוח אבר )24 חול.

 לפני ישראל אר׳ו )29 סוף. )28 במזרח.
 )32 למשל. טשרניחובסקי, )31 שנים. 11

 מדרום )37 מת. לא )35 אירופית. בירה
 )43 מתת. )41 סוד. )40 פחד. )38 לישראל.

כלי )46 מאמין. שאינו )45 צייד. עור

 ומנהיגיה. המדינה אזרחי כל מפי יריקה
 העברי. הכבוד על להגז העברי הנשק ידע

 והשלכנו תורכיים ימאים כמה עצרנו אילו
משתח דייגינו היו כבני-ערובה, לכלא אותם
שנה. לפני ררים

 ״מטלב- באיצטלה הגטו לשתדלנות הבוז
תית״!

משק חבר ג., דויד

 נרול גיבור היה והדייג החקלאות שר
 שלא חבל ערבים. עם עסק לו כשהיה

 האם התורכים. נגד כגיבור עצמו .גבביס״-את
 מזז עגבניות מיץ טדי יותר בינתיים שתה

מונימי-יקר?
חיפה בת־אורן,־־ רחל

ושות׳ השלישי האיש י
 כאילו טוניטיז לכם יצא האחרון בזמן

 ובכן, לכם. ידוע דבר כל נביאים. הנכם
 האדם הוא מי לי שתאמרו אתכם מבקש אני

 12 וקיבל אשם ש־יצא• לאחר מרוע השלישי?
 פרטים כל או ׳עמו את מפרסמים לא ישנים
! עליו? ! ! י ו  בטחוני, שזה לי תספרו אל ה

בוודאי! אתעלך אני
 תל־אביב שלום, מ.

. 7נזונן הרופא האם כן.. ב ו
 שצחקתי כמו צחקתי לא זמן הרבה כבר

 נוריוז״ ״דו! העורר של האחרון ממאמרו
 ה־ הקאריקטורה ומן )1210 הזיה (העולם

קארי־ מאיזה אגב, אליו. שצורפה -מצויינת
מועתק? זה דומייה של קטורות י

 רמת־גן שבים, חיים
 בדול דומייה, אונורה של הציורים שני

 שטברה, במאה צרפת של הקאריקטוריסטים •ו
 — הזה העולם של המתוקן הציור עם יחד
משמאל. תמונות ראה

מאנדי־הוא
האח שהוא אדם, להשמיץ העזתם כיצד

 העזתם כיצד להשמיצו? שאפשר בארץ רון
 מאנדי כגיולה נאוז על כאלה דברים לכתוב

 לפני הרהרתם האם )?1208 הזה (העולם ־
 מאנ־ אותו השקיע ויזע עמל כמה שכתבתם

 מת שהיה גוה להקים טרח טרחות כמה די,
עולמי? שם בעלת לניבחרת בואו, בזמן

 מוריד כאילו הראשית, לטענתכם באשר
 החלפות על־ידי השחקנים מוראל את מאנדי

 הרי הנבחרת, מאנשי חלק של תמידיות
נכון. הוא טוענים שאתם ממה התפר

 את הבלתי-ידוע, השחקן את לדוגמא ניקח
 שבשנה כפריסבא, הפועל שוער נוסובסקי,

ה בשלבים ונופה לניבחרת הוזמן שעברה
 זה שחקן שלכם, התיאוריה לפי אחרונים.

 אולם הכדורגל. מזירת ולרדת להתיאש צריד
 יוטו כי ידע הוא התיאש, לא נוסובסקי

 עוד אותו. שכח לא הגדול והאב יבוא
 הלאומי השוער על הימים מן ביום תשמעו

מש שם את יחליה בז אם (אלא נוסובסקי
פחתו).

טבריה רבינוביץ, יעקב

 כשם בפרצוה, למאנדי לירוק רצונכם אם
צר של בפרצופה חירוק שישראל שרצונכם

 העזרה, כל את קבלנו מסנה אשר פת,
ה הסילונים עם ויחד מטוסי־סילוז, בעיקר

 כמו אז _ לאלג׳יריה קדימה נצעד אלה
תתחסלו! אם אצטער לא ותיק, קורא שאני

 קבוצות של כושרן ירידת בדבר התיאוריה
 האצבע. מן מצוצה טאנדי, בגלל מסוייטות,

 אינו אשר דבר בכל שחורות לחפש הפסיקו
 תהיו אל עוסקים! אתם בו לתחום נונע

יהו השחקן כמו מעוניינים, לצדדים שופר
 ספק ללא אשר פוקס, אלי והמאמן גלזר שע

הלאו הניבחרת מאמן תפקיד על עין לוטש
מאנדי. של התפטרותו להזדמנות ומחכה מית

 קשה אד טובים, שחקנים ונלזר פוקס
 של לשעור־קומתו במקצת, ולו להשוותם,

 מאנרי של שינוייו וכל ניפוייו כל מאנדי.
ומ באיש, לפגוע מכוונים אינם בניבחרת

מעוגיינים. צדדים עוטרים אינם אחוריו
ירושלים• אבני, שמואל

ישראדי נודיזם
 לישראל״ בא ״הנודיזם בסידרה המאמרים

מאד. אותי עניינו
בארץ. נודיסטי מועדון לייסד ברצוני

 כאן מזג־האוויר לדעתב
 שוממים מקומות

 לאורד מאד יפים
להי שאפשר החוח,

בהם. מצא
 הטעונייגים לאותם

ל נא — להצטרה
עמי. התקשר

אידזזה, נעמי
 בת־גליט

יע הזד, העולם
 אידוזח לקוראת ביר

 מכתביהם את ברצון
 אהריס קוראים של

להתקשר המבקשים

ישנם ביותר. מתאים

אידווהעמה.
 בבית־ אח אני
שער־טנשה. חולים

 רבות, שנים חלמתי עליו נושא הוא הנודיזם
 פעם לא להתבגר. החלותי מאז דנתי ובו

 ובמשק, בצבא אנשים עם כד על 'התווכחתי
השני. הטין בנות עם ולרוב
 לכם ידוע מה לנו תביאו אם תעשו טוב

 ההתעניינות מידת ומה בארצנו, זו בעיה על
 עם להתכתב אפשר שפה ובאיזו איך בה.
ואלץ? רוברט מר

שער־מנשה פ.ר.,
הזה. להעולם מכתב באמצעות באנגלית,

הלבן: הכתם יחי
ע הגי  את הזה מהעולם ליטול הזמן ...

 הת־ בישראל הרקוב״ ״המשטר ממיס. קיומו
 יתרה. בליברליות עתה עד אליכם יחם

 לכם נתנה נערי־הזוהר״ של ״הדיקטטורה
ש ונקווה הבה חופש־כתיבה. מרי יותר
 המשפטי שהיועץ הרע, לשון בענין החוק
 סיפגה עמו יביא לכנסת, להציע עתיד

 השתוללות- להפסיק באפשרו בנידון, לטובה
כם.

 כתם ״הנדון״ במקום הופיע שבועיים לפני
ויר־ הלוואי מרובה. הנאה מכד נהניתי לבז.

קישוט דון :דומייה

פאנסה סאנצ׳ו :דומייה

פרם וסאנצ׳ו גוריון דון

 היעלמו עד בעתונכם, הלבנים הכתמים בו
יגור משק קוניצפולסקי, ש. כליל!

הלכן המלאך
 לד״ר העתון דפי מעל להודות רוצה אני
 ארבע של פסיכיאטור רופא פריד, יהודה

 לחולי־נפש הממשלתי בבית־החולים מחלקות
 לבו, להם בכל האנושי יחסו בעד בת־ים,

 ביום- נבול, ללא ומסירות מאמצים בעד
 בלי ■שעות, 10ב־ לעתים שמסתיים עבודה
 אלה למען נוספות, שעות בעד תשלום קבלת

 זמז לפרק מתוכה אותם הקיאה שהחברה
 חייהם ויתחילו לאיתנם שיחזרו עד מסויים,
מחדש.
 לא אתו, העובדים רופאים תריסר ביו
בחר לכן עשיר, ארם אינני דוגמתו. נמצא

״המל הספר את רוחני, ערד בעל בשי תי
 ואין היות ולטארי, מיקה של השחור״ אי

 השוק. מן אזל כי חנות באה אותו להשיג
מרו כי לי ויסלח מספריתי, אותו הוצאתי

 של הסכנה״ פני ״מול ואת במקצת, הוא פט
ארקדי. ס.

ה ההוקרה רנשי בלבד. סמלי משהו זה
 אלה בל של בלבותיהם נמצאים אמיתיים

יבואו. ושעור במגע, אתו שבאו
פתח־תקווה מ. ש.

קמוצים אגרופים
 הרמת־ הספורטאי את להשמיץ הואלתם

 הזה (העולם באיער בז־ציו! המצטיין גני
 אד מאומה, בספורט מבין אני אין ).1200

 יודע ואני מביר, אני באיער ב״צ את
ענוונותו. גדולה כן כישרונותיו, שבגודל

ה הספורטאים בין עצמו את מנה אם
 על ביניהם. הבולט היה הסתם מן בולטים,

 דרך? כתבלב איזה של יבלתו
— נפש בשאט

רמת־גן לבנה, אריה
כני היו כולם

 לקפריסין הישראלית הפלישה על בכתבה
 חנות בעל על סיפרתם )1208 הזה (העולם
 מארחת בקפריסין בבאר שהזמין בני, נעליים

 עבור לשלם סירב ואחר־כך משקה לכוס
המשקה.
 ״בני״ נעלי חנות בעל הוא שאני מאחר

 לא בכלל שאני ומאחר ,74 אלנבי ברחוב
 את תציינו אם אודה בקפריסין, הייתי

חנות בעל גרוסמן, בן־ציון הטעות.
תל־אביב. בני, נעלי

 היתר, הכוונה הסליחה. גרוסמן הקורא עם
 בני, הוא הפרטי ששמו נעליים חנות לבעל

נעלי־בני. חנות עם קשר כל לו ושאין

1211 הזה העולם


