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 ה־ איש ואין לגמרי, כיום, המצב, שונה
עצמו. משטראוס זאת לדעת טיב מ

ה התנקשותו את שטראום ערך כאשר
 כל קמה בגרמניה, המסויים בשבועון שפלה
ה מחאתה רגליה. על הגרמנית נות העית

 את שהכריחה היא — והנימרצת מאוחדת
הרודני. נער־החצר את לסלק הזקן השליט
 יותר גרמניה מחוסנת 190 בשנת האם

ב ישראל? מדינת מאשר הפאשיזם מפני
 הפאשיזם סכנת האם. יותר: אכזריות מילים
בגר מאשר יותר אף בישראל כיום גדולה
 יותר פרם של מלאכתו קלה האם מניה?

פראנץ־יוזף? של ממלאכתו

 אוב־ בעלת ומידבר־סיני, סוריה בי! ארמה
הכל. זה עיברית. הדוברת לוסיה

רטת־הדר מרקוס, תיאר,
 מפ״ם בהפגנת שנישאו הפלאקטים ביז

ה כסיסמה ציינתם שטראום, של בואו נגד
 שמעון — הביתה לר ״שטראוס את מצטיינת

כנ״ל!״ פרס
 לפי מגיע ראשון פרם מערער! אני
.55שטראו שציינה: לכרזה דעתי עניות

 ׳אביב תל שמיר, אלי
הכר וכן שטראוס״ס, את שהזכירה הכרזה

 במערומיו בן־גוריון דויד את שהראתה זה
 תו־ יגאל הצייר בידי צויירו תמונה; (ראה

גרמניה. יליד עצמו שהוא מרקיז,

 תומרקין של בן־־גוריון

ויטה דולצ׳ה - טעית לא
 הזה (העולם אור־גיה קורים אתם לזה
1342?(
 יותר דומה זה ויטה! דולצ׳ה איננו זה

ויטה! למרק־בשר
 האורגיות את ותראו לשכונה אלינו תבואו

בעיניים! חושר לכם ויהיה — שלנו
 התקווה שכונת ודני, יוסי

אורגיה? במקום חושכיה
0:7 ישראל-מצרים:

 על לבכם תשומת את להעיר ברצוני
 ״תבוסתה על )1341( הזה העולם של הכתבה

 למצריים,״ ישראל של מתווכים באמצעות
.4:0 בשיעור

 להיזכר כדי הזכרון את לאמץ צריד לא
 בעוד ,0:7 בשעור חבש, על נבחרתנו בנצחו!.

 עמי באליפות מצריים על גברה האחרונה
.0:4 בשיעור אפריקה

תל־אביב ליפשיץ, אבי
ש"כ אל א״א
. . ב אבנרי אורי את בזה מציע אני .

 כותב הוא שרותי־הבטחון. על ממונה תור
 צריכים יש? מה בטחון, ענייני על הזמן כל

שאנס. לו לתת
קר״ת־ביאליק אלון, צבי

לחיות! רוצים - בקיצור
 בהצעה איז־ספור פנמים לגלות קשה לא

 ומנשק מטילים האיזור לפירוז הסובייטית
 טילים של שהימצאותם מי זאת, עם גרעיני.
 שלם בלב יסכים — אימים עליו מטילה

להסרתם.
תחי אד יתכז. תעמולה. סתם שזו אומרים

 נראה נחיה, ואז הפיקוח, צוותות יופיעו לה
?״שווי־ מקום שאי: בוודאי אר וניווכח.

פחד". של משקל
 לדרוש העיזו דרום-אמריקה מדינות אם
 הניטנום? של פשרו מה אז — פירוז

פירוז! רוצים לחיות! רוצים בקיצור:
קריית־מוצקין לוזינגר, יוסף

 תינתן זה במדור הקדימה זכות
 המצרפים קוראים שד למכתביהם

דמבתבים. תצדומיהם את

 מהנה היא בסקנדינביה חופשה
תענוגות מלאת - מנוחה ורווית

 - מספקת הכנה ללא לדרך תצא אל
ה תן ח מ ו מ ן ל נ כ ת . את ל ך ת ע י ס נ

ת לסוכן פנה עו סי שלך. הנ
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 חיפה, שאנן, גנוה 31 גלבוע מרחוב גזית מאיר הקורא של השני
עצמו. על לספר מאיר ממעט הראשון בתשבצו כמו הפעם גם

תשבצו זהו
בעתוננו. המתפרסם

: ן ז ו א קי )1 מ
מע )4 צפוני: בוץ

 לאילת; בדרר ין
נפ )11 ניצב; )10

 מ־ חלק )13 טר;
סוג )14 צוארון:

 )15 ננבית; אדמה
 האות )17 שמחה;

אחו )19 מפ״ם; של
 סוכן; )20 ריים;
 פיתוח; עיירת
 הנוף; אחורי

 אבן של סוג
 )27 נבישיח;

 ראש של
 פיג על )30

 אמון; מפיקים
 חור; אל נשבר

 מחזאי
שקט;

 באיזור כפר )37
מבש כר )39 נצרת;

 איל־ אבז )41 לים;
 )44 קיים; )42 תיח;
אי )46 הדר; פרי
 מה־ התבואות סור

ל משמש )48 שדה;
 עממי; ריקוד )51 זרוז; קריאת )50 מאור;

 מציבה; )57 עני; )55 תנכית; גיבורה )53
 )60 חיפאי; פרבר )59 גלגל; של חציו )58

צבאי. מבצע

: ד נ ו א תיבות; ראשי• )2 סדק; )1 ס
3( . .  שאפו )6 הנור; מז אבר )5 צבאי; .

ה מעבודות )8 איסור; מילת )7 אויר;
 ויקנה; )15 אות; )12 התאחדות; )9 חקלאי;

הפיליפינים; בירת )18 תדיר; שאינו )16

 יום )26 אות; )24 זז; )23 מכשר; )21
 תשומת- להקדיש )29 מצוי; )28 המנוחה;

 החקלאי; מצפה לו )32 כליה; )31 לב;
 המר; מאכל )38 מבטה; )37 סטה; )35
שיי מילת )41 הפור; איטלקי עמק )40

 בית- )46 פחד; )45 מתנה; )43 כות;
 רועים )49 חוצה; )47 לריבות; חרושת
ה מסולם )54 צער; קריאת )52 בערב;

 ושתיים; שלושים יש לאדם )50 צלילים;
בלכיש. קבוץ )58

״ ד י ו ל ,
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