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יהודי! היה
 פליטות־ נו־שמו בהם עתה, זה שפורסמו והקלטוגת מיסמכיס מתון
 לא שונות, פומביות בהזדמנויות ג׳ונסון, הנשיא של (באידיש) •יפה
 תמונות שש הוכחות, שש להלן זו. עובדה להכחיש עוד ניתן

הזדמנויות,׳ באותן ג׳ונסון שהשמיע ההערות בצירוף רשמיות,
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 ״.1687 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו נכונה הפותרים בין

ן ז ו א רנו״ רומן של ,יהודי גיבור )1 :מ  פו
 נסיון נעשה בה מלטשה בעל של שמו )7 גרפי.
 מים. מתאדים בו מצב ו)3 שבועיים. לפני שוד

 (כתיב שפרש אלוף )15 ישראלי. אמרגן )14
 עור מעבד )17 המפורש. השם קיצור )16 חסר).
 ב־ קריקטוריסט )21 המיראז׳ים. יצרן )19 רות.

 בחרמון. בקרוב תיפתח עונתו )22 ״הארץ׳/
 בשכונת ביחוד נפוץ, תימני משפחה שם )24

 בשבט. הכה )27 בעיראק. נהר )26 שערייס.
 בארץ. נפוצה סיגריה )33 בטוח. )31 מטרה■ )29
 נולד )38 ידוע. ערבי זמר של משפחתו שם )36

 נימפה. )41 תיקשורת. מכשיר )39 זמנו. טרם
 ״מצפן״ מאנשי )45 רטוב. )44 החיה. פי )43

 על יהודית בהתקפה לאחרונה נפצע בצרפת,
 ה־ מזכיר של שמו קידומת 46 ערבית. אסיפה י

 סאר־ של במחזה לו מחכים )48 גב. )47 או״ם.
 דובר )53 הישראלית. הטלוויזיה כוכב )50 טר.

 )57 בלועזית. לבנקאי כינוי )55 המשטרה!. מטה
 )59 הצפון. בארצות שהתנחל הקווקאזי הגזע בן

 נערכה שם )61 אפיקים. מקיבוץ לשעבר ח״כ
 ביקש )63 למרק. גדולה כף )62 ערבית. פיסגה

 החמישית. הימה )64 ממשלה. להרכיב מגולדה
לאר־ קנדה בין בגודלה והשניה בעולם, בגודלה

ציר. )65 צות־הברית.

ך נ ו א  חזק זריז, )2 בצוללת. חיוני מכשיר ז מ
 לחות. )4 ל״ז). (איוב לרויה מים )3 ובעל־ותק.

.15 מספר של סגנו להיות רוצה )6 הירדן. 5̂
שבועיים. לפני בתאונה שנהרג אלוף־מישנוז )7
האח צה״ל פשיטת נערכה בו בלבנון בל הג )8

 מקומה את יורק משנה זו מלה בלעדי )9 רונה.
 בית־אוצר, )11 חסר). (כתיב לח טיט )10 במפה.

 יושבים הזה״ ״העולם נציגי שני )12 בארמית.
 של במצב מדוייקת התאמה תואם. )18 שם.

 עשיית )20 חסר). (כתיב השלם כלפי — לק1ץ
)26 הנה. )25 יקח■ )23 אהלים. מחנה או אהל

ל נודע כתביעת )30 רוק. )28 משבי. הצל1
 )35 שבדית. מכונית )34 ן. קט נס )32 אופנה.

 תולעים, משתייכים ■אליהם הטבעתיים, :ומשפחת
 )40 שקופחה. ח״בית )37 ועלוקות. רמשים
 בו שרועים מקום )42 אג״ם. ראש של כינויו

 אקזמה. )48 שפרש. פיקוד אלוף 47 עדרים.
 קטן. בית )51 לו. שייך הגיהנום תיאור )49
 של במקומו בא )54 הךצליה. עירית ראש )52
 מין )60 בצה״ל. דרגה )58 צנן. )56 מאונך. 47
, בושם. עץ

אתה-השופט היה1
 שהוזעקה הכבאים, מכונית הגיעה כאשר
נד דרכים, לצומת דליקה, לכבות בדחיפות

 הכבאים שלפניה. ברמזור האדום האור לק
הו הרמן כשמר בדיוק הצומת לתוך זינקו

 המצטלב, בנתיב הירוק האור את חצה ■ פר,
 מכונית צופר את לשמוע שהספיק מבלי

הכיבוי.
 הוא ואילו נפגעה הופר מר של מכוניתו

 ״חציתי הסמוך. לבית־החולים נלקח עצמו
ה מכונית כאשר יחוק באור הצומת את

 תוך אל בדיוק הכביש את חצתה כבאים
שהח אחרי לשופט הרמן סיפר מכוניתי,״

 בחוסר נהגו שהכבאים ״מאחר מפצעיו. לים
 על אותי ,לפצות העיריה חייבת זהירות,
ולמכוניתי.״ לי שנגרמו הנזקים

 פרקליט במשפט טען כך,״ אינו ״הדבר
לאמבולנ במו כבאים ״למכוניות העיריה.

ית אדום. באור צומת לחצות זכות יש סים
 הופר ומר צפרה הכבאים מכונית מזאת: רה

למ ולעצור, הצפירה את לשמוע היה יכול

 אינה העירית ירוק. אור היה שמולו רות
דבר.״ לו חייבת
 לשלם העיריה את מחייב אתה היית האם

 הופר? הרמן למר פיצויים
) לא( ) בן( סמן
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