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 כקוראים עצמם את המגדירים לים׳
מגישים הזה/ ״העולם של מושבעים

 הם בו שלהם, הבכורה תשבץ את
 על הארוכים לטיוליהם בנוסף עסקו
ירושלים. עירם של וסלעיה הריה

 דמות )1 נואוון:
 ״ב! הסרט מתור
 הצוללת )4 חור״.

 הראשונה. האטומית
 כמותו רבים )10

ה מרכז )11 בים.
 קדו• עיר )13 נוף.
 )14 במצרים. מה

 מתגושש )15 קינה.
ב כ! )17 בקירקס.
 יתוש )19 אנגלית.

 ישז. קרוע, )10 קטז.
 התורה. מספרי )22
 אחד )26 מזמר. )15

 )27 השנה. מחודשי
 ארה״ב. לתושב כנוי

 בקדשים. קודש )30
 )33 רמס. דרס, )32

 )34 האלהים. מכנויי
 גבוה. )36 מכשף.

 בעמק מושב )37
 שמו )39 יזרעאל.

 באחד צ׳פלי! של
 הנודעים. מסרטיו

 הזמנים אחד )41
 אץ. )42 בדקדוק.

 לשמירת מקום >44
ל הרטטכ״לים אחד )46 ערר. יקרי חפצים
 לא )51 רמה. נבעה )50 מסתכל. )48 שעבר.
 מקומה )57 אנקול. )55 ונר. נע )53 קרוב.
בקלי נהר )59 האשקוקי. משחק )58 בפה.

 אר־ של המזהירים מסופריה )60 פורניה.
צות־הברית.

 מחבר )3 טנא. )2 פרגול. )1 מאוגר.-
 חזיר )6 הולנדי. תואר )5 ״הכוזרי". ספר

 בני נלחמו בו מקום )8 ישז. )7 הפיל.
 חורבן בזמן קיצוניים קנאים כת )9 ישראל.

)16 אנגלי. תואר )15 ענף. )12 שגי. בית

 איים קבוצת )18 (בלעז). מטוסים מנלה
 בבקשה. )23 עיסה. )21 ההודי. באוקינום

 נוזל )26 במדבר. ישראל בני מאכל )24
 נודע. אמריקאי קומיקאי )28 בארץ. החסר

 )31 העתיקה. יוון של הנואמים נדול )29
 דר. )35 ירד. שצבעו )32 בטורקיה. עיר
 מלת )41 מסכז. 40 לחינם. )38 נשאר. )37

אר נשיא )45 האוניות. כלל )43 קריאה.
 למדידת שטח יחידת )46 שהודח. גנטינה

 )49 בשנתו. קולות משמיע )47 קרקעות.
 המרגלית. אם )54 הרגיש. )52 בפה. ריר
יד. נעל חלוץ )58 חשמל. מרת )56

יודע? מי 7

התחלת, ״ג״ עם
. ״ר״ עם . גמרת.
ישנת? מה על

 החסרות, האותיות 5 את שבץ
ליהנות! יודע שאתה והוכחת

★
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מכתבי□
עגבניות דא

 כתב דייז,״ מר עגבניות, לא ״אנחנו
 כתגובה )1257 הזה (העולם חוסייז ראשיד

 ב״הארץ״. דייו משה מר של מאמרו על
 אינו הנבול כי למשורר, להסביר לי הרשו

הנבול. ליד מטיילים איו ציבורי. גן
 את לפתוח אני אף יכול איני לצערי

 באופו אני ב״שלום״. חוסיין למר מכתבי
 למסיתים לשלום יד מושיט איני עקרוני

 חוסייז, מר בכפרר, חמישי. גייס ולמצדיקי
 טמתננדיו ואני צבאי, מיטשל יש אומנם

 שאיו מצטער אני לעתים אד המושבעים.
 סורג מאחורי יושיב אשר חוק במדינה

כמור. וחצופים״ ״משונעים
 אזרה והייתי במקומה אני הייתי אילו

 לפרסם יכולתי האם ערב, ממדינות אחת
 לשון באיזו או כזו, בלשון מאמר בעתה

 ולאו לכלא, טושלד הייתי לא האם שהיא?
ו משונעים להפקעת ״חוק פי על דווקא

חצופים״?
..  מוסמר דייו שטר חושב אינר האם .

המסתו שצעירים לקבוע ממד יותר קצת
מדי עם הנבול ליד חשודות בנסיבות בבים

 יוגדרו אותנו, לבלוע המוכנה עויינת, נה
 שבתי-קפה עטי תסכים הרי כפושעים? מייד

 מכבר, זח סגורים הנבול ליד ובתי-קולנוע
 אין ציבוריים ננים נם לי שידוע כמה ועד

 יש השם, למען מה, אז אלה. במקומות
שם? לחפש להם

 התקופה לד זבורח עד״ז אם יודע אינני
 אינני עצמאותם. למען עמי בני לחמו בה

 נפלו חללים כמה לר זכור אם גם יודע
 אם יודע ואינני המדינה תקומת מזבח על

 אחד דבר אר הפידאיון. מעשי לד זכורים
 ערבי צעיר כל כמוני: ולרבים לי ברור

 להיות טבעי מועמד הנבול, את העובר
עמו. ילדי לא אד אחרים, יהודים וילדי ילדי רוצח
 בפילוסופיה להתפלסף לנו אל כן על

 חמימשל לרעיון להיתפס לד ואל ובבלשנות
 כסילים, למוח ולהחדיר להסיח כדי הצבאי
הרע. שורש נעוץ בזה כאילו
..  כי רופאים על להתבטא תעיז כיצד .
ה אני, אמרו...״ בילבול שבגלל ״יתכז
 חייהם, את והחי רופאים עם שנים זח עובד
 הוא הבילבול כי למשורר לומר אוכל האם

כאלה? שירים לחרוז שהביאו
תל־אביב אביעד, גרשון

ו עצבים יש הערבים לצעירים אם ...
 אזי ״טאנימייקר״, עגבניות ואינם נאווה,

מ מפחדים שחם זה על הסיפורים מה
 רצונם על להם מספרים ואינם הוריהם

הארץ? את לעזוב
חיפה אבישי, אפרים

האיש זה
ה את שינה הוא אותו, שזיהינו אחרי

תחפושת.

 גרמניה המבורג, קרן, אריה
לשע הזד, העולם מערבת צלם קרן, הקורא

הז לפי מצולמת כתבה בהכנת עסוק בר,
שטרן. דר הגרמני השבועון מנת

כצבריות גדול ידען
 אבי- שמואל של ממאמרו התרשמתי מאד

 מביז ).1258 הזה (העולם הצבריות על דור
 הוא זה, ויכוח במסגרת שכתבו אלה כל

 כי על חרטה של נימה שהביע הראשוז
כש המסורתית. דמותה את מאבדת הצברית

 מורגש מאמע, האידישע על כותב הוא
 ה־ בני שהרי הזילזול. ולא הכבוד אצלו

 כבוד שנחלוק ויאה כולנו, טאמע אידישע
היהודיה. לאם

ירושלים צוריאל, אליהו
 מר מביא בתורה, מלומד ""כיאה״״לאדם

 חבל התלמוד. מן לרוב ציטוטי! אבידור
 והלא המקרא. מן אחד פסוק על שפסח רק

 הנשי: ליופי הנונע בכל הפסוקים פסוק הוא
 ידעו אותו אמר היופי,״ והבל הח! ״שקר
בצבריות. גדול

חיפר, זמורה, דויד
 נתז א״בי מר של מאמרו קריאת לאחר
 אינו כאילו לי נראה )1255 הזה (העולם

 עם מישחק אינה האהבה שלאחרים מבין,
היש שהבנות נכוו זה אי! וכללים. חוקים

 תלוי נאהבות. להיות יודעות אינן ראליות
 להיות הוא שחייב ומובן הזוג, בן הוא מי

 מר הביא שאותו נמרוד, ג׳. מאלו שונה
כדוגמה. נתז

 נ'., אלו של אכזבתו על לקרוא שמחתי
 וידעו איתו יתקשרו לו שהרומים ומוסב
 חפצם אלה אם ארצה, לבוא שלא מראש

הבלעדית. ומטרתם
כפו־שמריהו דיין, אליהי

4259 הזה העולם


