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4226 הסו&סוחח תשבץ
 ספק, ללא הקדיש, מכנרת, דגני, יצחק

 זה תשבץ לחיבור רבים מאמצים
חי דברי האספרסו לדור להגיש כדי

 מישהו מתקשה אם הולמים. דודים
 ״עד• )1 :1 ן ו א ם

 אדע- ושכיב ברא
אנגלי. נמל )4 רא״.

דתי. תפקיד )10
 חלוץ. )13 אזל. )11
ה כמזרח, נהר )14

 קרבות במדינת גובל
ה אחת )15 חצויה.

 )17 בנזיקין. כבות
 ממית )19 מתנועע.
ל יאה )20 ומרפא.
 )22 מציק. תוספת!

 עו־ )25 הראש. עור
 )26 דתי. ניתוח שת

אמרי יהודי סופר
אלי שיח )27 קאי.

 מבני )30 הנביא. הו
 מספר )82 בנימיו.

 )33 העולם. צדיקי
לשד. )34 רד. צמת

מדינתנו. גיל )36
 )39 החלב. עיקר )37

.יוסף . צר נשיא .
מש )41 לשעבר. פת

 )42 הבנאים. קולת
 השערה. )44 לאה.

בעל צמח־בר )46
 המשפחה מכינויי )48 בחילה. מעורר ריח
 סטייק )51 לתאורה. משמש )50 הכהנים. של

 הספרדים )55 לפנים. יבנאל 53 טיקראי.
 ר״ת. לשמם, זה כינוי מוסיפים המיוחסים

.אשר )58 סופר. שבט )57 .  גברת )59 .
וחוט דשנים חב׳ מנהל )60 השעווה. פסלי
כימיים. רים

: ד נ ו א מצ עיר )2 לביזה. אופרה )1 ס
 בתנ״ד. הקצינים ראשון )3 קרומה. רית

 מהקלסיקונים המכובד, הסופר )6 נמצא. )5
 בריטיים. ופלד סופר )8 בפול. )7 בצרפת.

עוצר. )15 וער. )12 אפריקאי. מנהיג )9

 אותו מפנה מסויים, ערך בפיתדון
 הפעם, ולזקניו. להוריו דגני יצחק

 אבק הפותרים ״ינערו יצחק, מבטיח
הכרתם.״ בחביון שהסתתרו ממושגים

 ר״ת. לרושמי־תווים, טיקצועי איגוד )16
 מארבעת אחד )21 ממולח. חיתי סוחר )18

 בצליל. אות )24 אד. )23 באגרה. בנים
 שליטי )29 לישבה. )28 בריטי. ליבראל )26

 הבי־ )32 קטז. פיל )31 .1254 משנת מצרים
 כינוי )37 בנוודהחיל. )35 הראשון. נאטיסט
 )40 דוגמה. פרם, )38 לחריר־טוח. תלמודי

 פג־ ■)15 חזר. )43 קיטור. )41 אומרים. יש
 טוהר )47 אסתובב. )46 צרפתי. טומימאי

 )54 ליונק. חולצים )52 זוג. )49 והודח.
 מקלעת )58 מגש. )56 בישראל. רבודה

פרחים.

זחווובציס לחידזניס עןבועוך ךך

 ביותר דזנפוץ והחידונים התשבצים עתון
★

ושעשועים מצויירים חידונים תשבצים, שפע
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זאב״ כ״מצודת ובגין גוברין לוז, ח״כים
כוונה? היתה האס

במדינה
העם

המשחולד הגטואיז□
ב נרחב הד השבוע עורר אחד מאמר

ה את נשא הוא האחראית. דעת־זזקהל קרב
 המבקר כותבו, הגדול״. ״הקרקס כותרת

התכו את בחריפות בו גינה עברון, בועז
 המרצין הצבר אייכמן. למשפט מסביב נה

 רבים מרגישים אשר את הביע וגבה־הקומה,
ל והפרטיים הממלכתיים הנסיונות לנוכח
 ורווחים זולה פירסומת המשפט מן הפיק

להלן). (ראה כספיים
 הקרקס נעשה כן המשפט, שהתקרב ככל
 נוסף צבע לו התוזסף השבוע יותר. ססגוני

 המפלגה של כינוס הציע הצהוב. הצבע —
 הציבור מן לתבוע בתל־אביב: הפרוגרסיבית

ה הטלאי את פתיחת־המשפט ביום לענוד
 בתחום אירופה יהודי נשאו אותו צהוב׳

הנאצי. השלטון
. חמתך ״שפוך  קירקסי מחווה .

גדול נוכח הטוב, בטעם רק פוגע אינו כזה
 במשפט. שתידון השואה של הטראגית תה

שלא־יתוקן. חינוכי נזק גם בו כרוך
 מי היהודים את להוציא כדי קמה הציונות

 לא שוב בה חדשה, מציאות ליצור הגטו,
 אומה ליצור י־צתה היא פוגרומים. ייתכנו
מי של התסביכים מן המשוחררת חדשה

 העולם את רואה אינה וששוב נרדף, עוט
אוייב• כמחנה כולו

 משפט־ הוגשמה. הציונות של זו שאיפה
 משמש חופשית, במדינה הנערו עצמו אייכמן

 מפלה לספוג יכולה ישראל לכך. עדות
 לא שוב אף — אחרת מדינה ככל צבאית,
ש החדשה, והאומה פוגרומים. בה ייתכנו
ה מתסב-כי ומשתחררת הולכת בה, נולדה

 '״שפוך ישכון״ לבדד ״עם מרוח רדיפה׳
הגויים.״ על חמתך
 חוייה זה חדש לנוער להנחיל הטעם מה

 חררי- הילדים עם אותה שתזהה מזעזעת,
 בלבו לזרוע הטעם מה י הגטו של האונים

 להשמידו. רוצה כולו העולם כי ההכרה את
אושריץ? משרפות אל מובילה דרכו וכי

י לדאוג היא חובה ההפוך. הפחד  לי
 של נתיב־ר,אימים את היטב יכיר זה שנוער

 מן נובעת אינה זו חובה אולם הנאציזם.
 לאומה צפוי ווארשה גטו שגורל החשש

 החובה לגורלה. אדון שהיא זו, בת־חורין
 שתחושת־ ההפוך: החשש מן דזזקא נובעת
 על־ אי־פעם תנוצל החדשה הממלכתית הכוח

חיי יצירת לשם חסרי־אחריות, דמגוגים ידי
מקומיים. פאשיסטיים דקים

מפלגות
במצודה ביקוד

 ומערכת־הבחירות פרשת־לבון מערבולת
ה אליה. המתקרב גוף כל לתוכה סוחפת

 רזיאל, דויד של גופתו את גם גרפה שבוע
 אשר האירגון־הצבאי־הלאומי, מיפקדת ראש

 והועברה קפריסין ממשלת על־ידי שוחררה
).8־9 ענוודינו (ראה בארץ לקבורה

 כי תנועת־חרות ראשי סברו משום־מה
 זכרו את להבטיח כדי צבאית הלוויה דרושד,

 שטרן, (״יאיר״) אברהם ראש־המחתרת. של
 ליד פשוט נקבר רזיאל, של ויריבו ידידו
שנ לעליית־רגל יעד משמש וקברו אמו,
 כי היא אף ביקשה רזיאל של אמו תית•
עצמותיו. העברת עם לידה, ייקבר בנה

השתח טרם אשר תנועת־החרות, אולם
 צבאיים לסמלים הילדותית הסגידה מן ררה

 העברת ערב בכך. הסתפקה לא זמנם, שעבר
 פרם, לשמעון בגין מנחם טילפן העצמות

 פרם צבאית. הלוזיה לערוך ממנו ביקש
 בן- דויד עם התקשר התשובה, את השהה

סודר. הענין כי לבסוף הודיע גוריון,
 מחסידי כמה בעיני סרן. שד קבורה

 רבה. מורת־רוח זה משא־ומתן עורר רזיאל
השת שלא פרם, כמו שאיש מגוחך זה היה
 יחידה או לוחמת מחתרת לכל מעולם ייך

 רזיאל, של לקבורתו ביחס יישאל קרבית,
 את הטביע פעמים, עשרות חייו את שסיכן
 האומה של הצבאית ההיסטוריה על חותמו

החדשה. העברית
ל בגין מצא כאשר גברה, זו מורת־רוח

 להודות הרגילה, האבירית ברוחו נכון,
הגדו הזכות על ולפרס, לבן־גוריון פומבית

 מערכת־הבחי־ בפדוס הנוכחית, בשעה לה.
 הדיקטא־ סכנת בסימן כולה שתעמוד רות

 ופרס, בן־גוריון של ה״בטחונית״ טורה
 תעו־ מעין בגין של הפומבית הודעתו היתה

האישים. לשני דת־הכשר
 מה נודע כאשר הזעם הגיע לשיאו אך

 אלוף המת. לרזיאל פרס שהעניק הזכות
 — סרן בדרגת נמוך כקצין נקבר אצ״ל

 הרשמית, הסיבה ליגלוג. עם שגבלה החלטה
 על־ גם רזיאל נקבר זו בדרגה המגוחכת:

, הבריטים. ידי
ע צ ף. מ ת שו  פרס שלח ההלווייה ביום מ

 צבאית, קומאנדקאר ומכונית פרטי זר־פרחים
בבית הארון. להובלת חייל, בידי נהוגה

 ו־ סרנים, ששה להלודיה הצטרפו ר,קברות
 ו־ הנשיא לקבר. מעל ירתה כיתת־חיילים

שלישיהם. את שלחו ראש־ד,ממשלה
 ההלוזייה ערב בכך. הסתפקה לא מפא״י

 הכנסת יו״ר ביניהם מראשיה, כמה שלחה
 גוב־ עקיבא סיעת־מפא״י וראש לוז קדיש

 בגין. עם ולשוחח הארון פני על לעבור רין,
 בין כללית תשומת־לב עורר זה מחווה
הליברא בצמרת ובייחוד המפלגות, עסקני

 מצד מכודן רמו בכך ראו הם החדשים. לים
 ״בשעת שתוכנו: הפרוגרסיבים, כלפי מסא״י
 אפילו בלעדיכם, גם להסתדר נוכל הצורך

חרות.״ עם
ש קטן, מיעוט ישנו עצמד. חרות בתוך

 יפות. פנים בסבר כזה מחוזה מקבל היה
 ביג׳י של לנערי־החצר קרובה חרות טענתו:
 הפרו־מער־ במדיניות־החוץ הצבא, בפולחן

 ההסתדרות, בשלילת והאנטי־ערבית, בית
 מדוע העובדת. להתיישבות הזילזול וביחס

 כזה? מצע על־פי ההתקשרות תיווצר לא
לבון. בפנחס לתמיכה התנגדה זו קבוצה
מעי זו גישה שוללים חרות חברי רוב
 של תפקידה עיקר כי סבורים בהיותם קרה,
 בן־גוריון. של דיקטאטורד, למנוע הוא חרות

ה הקומיסאר גוברין, ח״כ של הופעתו אך
הב במצודת־זאב, נערי־החצר, של פוליטי

הבעיה. את ליטה

אייכמן פרשת
משפט ושמו ס״זנס

הכו צרחה אייכמן!״ לסמינאר ״הירשמו
אמ תיירות חברת חוזר של הרעשנית תרת

 שנשלח החוזר, אוהיו. בקליוזלנד, ריקאית
 ברחבי יהודיים עורכי־דין לאלפי החודש

ללקוחו קוסמת הצעה ■הציע ארצות־הברית,
הפטנציאליים: תיו

 ההיסטורית ההזדמגות את תחמיץ ״אל
עכשיו כבר הירשם חייך! של החד־פעמית

)6 בעמוד (הסטן
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