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1349 הזה השלם תשבץ
 כרמלה על־ידי הוכן שלפניכם התשכץ

 ,8 מס׳ אושרה מרחוב דוניצה, ויוסף
התש לחיבור הזמן את מוצקין. קריית

ה בשעות רק ויוסף כרמלה מצאו בץ
עבודתם. גמר אחרי הערב, של מאוחרות

ב )23 בחורה; גדול )21 השאית: משטרה
הג כלי )26 תנאי; מילת )24 כזה; אופן
 נהר )31 שכן; אי )29 עבורי; )28 שה;

 )37 ישן; )35 ומקפח; מנצל )32 בפולין;
 :7 )40 נוט; )38 צלעות: 8 בעל מצולע

 סוחר -)46 מוז; )45 מספיק; )43 קרס; )41
 עמל; )49 כתיב; דברי בדיקת )47 זעיר;

תרו )56 בתוכי; )5 עינויים; מכשיר )52
חזר. )58 פה;

: ן ז ו א קי )1 מ
 העליון: בנליל בוץ

 יהודי; מדען )4
 או" )11 בתובי; )10

בק מילת )13 יב:
 משתמשים !14 שה;

)15 בבית-הכפר; בו
חוס״ן: אל __

 עני: )19 טבור; )17
מב )22 שלב: )20

ע )25 קטנה; רשת
 )27 וילון; 126 לה;

 )30 תנאי; מילת
מ >32 לכת; כוכב
מנ )33 לבגד; זיק
 )34 פטנטי; עול

 קיים; )36 שמא;
 הנינית: סעודה )37
 משר )41 דרוך; )39

 עובד שאדם הזמו
 אחד )42 בעבודתו;
 ספר 144 השבטים;
 צילומים: לשמירת

 בז )48 הוכחה; )46
מי )30 בספרדית;

 )51 הסכמה; לת
 )53 ניסיון; עריכת

 רצוץ; )57 ברח; )55 תבואה; לזריעת שדה
 )60 החטור/אדוז; של קולו )59 סבא; )58

שלהבת.

או : ט ד שאלה; מילת )2 תכשיט: )1 נ
 הולנדי: מטבע )5 טיט; איסוף מקום )3
 )8 לילה: רסיסי )7 טלוכלר; מזוהם, )6

 לחם )12 שיר; צפור )9 העשירית; האות
)18 הפשרה; )18 מתיקה; טין )15 שטים;

מכתבים
)3 מעמ,ד (המשך
 היא אין ואם זו. לספריה להיכנס וזכותי

 האם זה? בשם לה קוראים למה לאומית,
מחוננים! לסטודנטים רק מיוערת היא

ירושלים ביבי, הרצל
פרס/אבנדי

 על מהתקפתו נדול חלק מקדיש אבנרי
ב )1347 הזה (העולם פרם של התפיסה

 האיזון לבעיות רק לדעתו, טוקרשת, היותה
ב לטפל ״עלינו אסר: פרס אר הצבאי.
 של נאומו כלומר; הצבאי." ן ו ז א ה בעיית

 הצבאי. לאיזון במיוחד מוקדש היה. פרם
 קודם: אחת בפיסקה פרם אמר זאת לעומת
י מרתיע כוח להקים ״עלינו נ י ד  וצבאי ס
כאחד."
 ואילו מוצא, כנקודת המצב את רואה פרם
 המדיניות בשנוי המטרה את רואה אבנרי

 אין אבל טובות, הן הדרכים שתי בכללה.
 המדיני, המאבק על דווקא הדגש אח לשים

 נקודת מתור כנראה דורש, שאבנרי כפי
.40 בו עיתונאי של מבט

מונ בלבד המדינית בדיר הדברים ראיית
 בעת לעשות מה בבעיה: לדון מאבנרי עת

 הרי והצבאית. המדינית הדרכים, התנגשות
 אבנרי מבקש אותו הקיים, במצב חיים אנו

 במאמץ ממנו להתעלם עלינו האם לשנות,
לשנותו?

בת־ים נ.-עם, י.
המכה עד

 (העולם הגדולה״ ״המתיחה על כתבתכם
 עצמי אני יאה. לא יחס הראתה )1318 הזה

 למכון, שפנו עשרות מאותם אחד הייתי
 לי, ששלחו החומר את שקיבלתי ולאחר

 רוצה אני מפתיעה. בצורה לגבוה הצלחתי
 מאמין לא כבר אני מעכשיו כי לכם להודיע

 לקנות הפסקתי ובכלל כותבים, שאתם במה
 שאני נבוה כל־כר שאני מפני העיתון את

 שקונה מי של לכתפו מעל אותו לקרוא יכול
אותו.

יפו מוזיל, שלמה
 הציתה מדעית לנביהה המכון על כתבתכם

 אני שנים מזה תקווה. של זיק מחדש בי
 קומתי בשל דווקא נחיתות טרנש סובלת

היו אתם שיצאתי הבחורים רוב הגבוהה.
 משום פנישות, כמה אחרי ממני בורחים

 שאני שאומרים לשמוע להם נעים היה שלא
 אתי. הולכים שהם במקום — איתם הולכת

 מדעית לנביחה המכון שמנהל מקווה אני
כפי לגבוהי־קומה, כווצז להמציא יצליח
לנמוכים. טתחן שמצא

חיפה קרנץ, שולמית
. .  למכון ראשון מכתב ששלחתי אחרי .

 נוספת, כספית דרישה ובה תשובה וקיבלתי
 אני עכשיו רק אתם. הקשר את הפסקתי

 המכון בעל של משפחתו שם למה מביו
טמוז. — הוא

חיפה ישין, יגאל
ה לנביהה הפטנט מבינים? לא ...אתם

פחות לד שיש ככל פשוט: הוא מדעית
בקלות. יותר נובה אתה בכיס, כסף

גבעתיים קיצים, שלמר,
הערום מינפורט

 (העולם הסקנדינבי" המין ״יבוא שער
 השוואה לעשות הזדמנות לי נתז )1348 הזה
העירום ב״יצוא שטיפל יותר, ישן שער עם

 ביקרתם שלא לכם, אולי הנשים. את שם
 אבל אחר. באור הדברים נראים מעודכם, שם
ה את לי תנו אותי: שואלים אתם אם

ישראליות!
טבעו! בן־נון, שלמה

מסכימות. הן אם בבקשה,

זלקין

ה על לכם תודה
 או־ שכתבתם רשימה

 הזה (העולם דותי
 שפרט אלא ).1347
 :מדו״ק לא אחד

 ערקתי לא מעולם
וכ הצרפתי מהצבא

נאסר לא שגם מובן
 פרט כר. בשל ת'
ב לבדוק אפשר זה

ה הנספח אצל קלות
צר בשגרירות צבאי

 ושיב, בישראל. פת
רבה. תודה

 זלקין, אלכסנדר
ירושלים

לוהטים חולות
 ה־ על טאמריכם סידרת על הכבוד כל

 זה, לענף המקורב כאדם בקרקעות. מיסחר
 יודע אני ״תפארת״, בקפה קבועות והיושב

 והבי האבז את שנילנלה היא זו סידרה כי
 באיזה זוכר אני הנוכחית. למפולת אה

 מינהל פקידי נם ואיתנו — עקבנו מתיחות
המאמרים. אחר המקרקעין

 כי בלבד. עתונאי הוא ההישג לשמחתי,
 יכולים לא ישראל, עתוני כל ולא אתם, לא

ב חיוני הוא בקרקעות. המיסחר את להפסיק
מתפתחת. מדינה

תל־אביב לוי, ב.
פצצה איזה

 חברי השיג האחרונים מטוצאי־שבת באחד
 ״פצצת להצגת איש לשמונה הזמנה כרטיס
 והיינו היות ״החמאם״. בתיאטרון הזמו"

ול מבצע לעשות החלטנו בחורים, ארבעה
אתנו. שתלכנה בנות ארבע גייס

 •צדו דיזננוף, ליד צדדי, שברחוב במסעדה
 אל ניגשתי חמודות. נערות שלוש עינינו

 רנע לצאת ממנה וביקשתי שבהן החמודה
 ושכנועים שידולים איזה רבותי, לרחוב.

 נאותה שבע-עשרה, כבת שהנערה, עד עברו
ממוש קט לרגע לקום רק מכבודה במחילה

 לה הצעתי ומבוהלת■ נפחדת ויצאה בה,
 ״לא!" אמרה עפעף להניד ומבלי ההצעה את

למסעדה. חורה ורצה רבתי, באלף

הנשק טוהר
 שפורסם מה עם להסכים בהחלט ניתז

 ״צבא הכותרת תחת ל. ו. של בחתימתו
ה ).1348 הזה (העולם לגרמניה״ ההגנה
 והפסידה הציתה אשר הגרמנית, ממלכה

 ככתובת לי נראית לא עולם, מלהטות שתי
דווקא. בטתוניים לקשרים רצויה
 הכותרת מן להסתייג יש זאת עם אך

 שורת אף או משנת, מכתב. לאותו שניתנה
 אינה ביותר, החמורים נם ולו משנים,
 ושללנית כוללת החלמית, פסיקה מצדיקה

 תבטחו־ הזרוע של ומהותה לאופיה ביחס
 תפארת הוא צבאנו המשגים, בל חרף ניח.

ה התבונה על והשקידה הערנות האומה.
 כערובה הנשק טוהר את יבטיחו פוליטית
לחריתנו.

לודיבגר, יוסף
קריית־נזוצקין

)1961( ישראלי יצוא
 הופיעה עליו ),1224 הזה (העולם הישראלי״

 ההשואה לפי חשופה. בפוזה לביא דליה
 המקומי שלייצור לכם /:הניד מוכרח אני
הסקנדי הטינ־פורט בפני להתבייש מה איו
 בת- של הסכסית לצניעות לב שימו נבי■

המים! מתור העולה ישראל,
חיפה שושן, מאיר

 ראה שושן, הקורא של שערי־ההשוזאה
תמונה.

חופ יד לתת החליט שהצנזור ...אחרי
 אני נם הנהנתי הערום, לסרטי יותר שית

 כבר אני בבית. ליבראליות יותר שיטות
 מבלי בעיתון להסתכל החמש בן לילדי נותן

להתבייש.
 באר־שבע ויק, יוסף

והכרתי בסקנדינביה שנים כמה הייתי

)1963( סקנדינבי יבוא ■ץ
 וסניגור למגן הייתי רב זמן לפני עד

 עכשיו הארץ. בנות על ויכוח בכל ראשון
לקצה. הקצה מן דעתי נשתנתה

רמת־גך ר., נ.
איוב גורל
רד, בגיל ילדים לחמישה ואב נשוי אני
 מרפא: חשוכת ממחלה סובל מהם אחד אשר

 בטחלת־לב, חולה אשתי פיסיות. לעבודות מסוגל ולא חולני עצמי אני אפילפסיה.
מספקת. תזונה וחוסר אנמיה
 שיבדוק אדם שישלחו לשלטונות פונה אני

 את להכניס תובע אני בבית. מצבי את
 אמצעי לי ולהעניק מתאים למוסד החולה
 אלא כספית, עזרה ביקשתי לא פרנסה.

 חשובה אקבל לא באם מתאים. עבודה מקום
 לטסיון, בני את להכניס אאלץ — חיובית

סבלם. את עוד אראה שלא כדי
נתניה זקרי, אנדרה

1349 הזה העולם


