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 פוליטי טירור ■

עתיקות ועיסוי
״ ״העולם ה ה ,1787—1788 הז

ת ושוד כמערכת שריפה קו תי ע  ה
שה של דיין. מ

 מאורעות שני על תגובות שתי להלן
בעיתונכם. שהתפרסמו

 כמה שבעוד אנחש אם אטעה לא )1
 הטי- כראשית נובמבר חודש ירשם דורות

במדינת־ישראל. הפוליטי רור
 הזה העולם במערכת השריפה מעשה

 והפשיזם האלימות שסכנת ספק ללא מעיד
בצעדי־ענק. מתקרבת

 הזה בהעולס שההצתה לחשוב אפשר ואם
 שונות, מסיבות זה עיתון נגד רק כוונה

 יתפשט לא שהנגע להאמין קשה זאת בכל
המע לשריפת (שגרמו ״אישיות״ ומסיבות

 רציניות פוליטיות לסיבות יגיעו רכת)
יותר.
המש לוונדליזם קץ לשים הרגע זהו
! תולל

 ספק ללא הן דיין של העתיקות עיסקי )2
 ביותר הגדולים ומתיחת־הביקורת הסקופ

 ד.ב.א. המסויים. בשבועון אי־פעם שקראתי
הש סמך על כתבתו את מפרסם היה לא

 לגרום יכולים שהיו וניחושים שינאה מצות
 ננקט שהיה המשפטי במהלך להפסד לו

שר־הביטחון. על־ידי
 והם בוודאי נכונים ד.ב.א. שדברי מכאן
 בשום נעשה לא מכך גדול שפשע מעידים
דמוקרטית! מדינה

 שלא בזכויות משתמש בממשלה כששר
 אבוי לדין, מועמד ולא מעולם לו ניתנו

ולממשלתה. למדינה
 בעניין לחקור חייבת ישראל ממשלת

 ממעשים המתבקשות המסקנות את ולהסיק
ביצע. בישראל ששר אלה מזוהמים

תל־אביב ציטרץ, כני

ה ד ו י ת
 לעורד־הדין! הרכה תודתנו 0

 תרו־* על מרמת־גן גיל לאברהם
 ״העולפן כרכי שד למערכת מתו0

^ *הזה״.
 0איפ־ כמערכת השריפה לאחר י

 את* גיל, אכרהם של כרכיו ■שרו
י התקינה. העכורה ^הדשך

£ ! ת כ ר ע מ ה

יר ■

זדונית
 הוונדלי מהמעשה ונחרדתי הזדעזעתי,

 חומר באש והעלתה שבחשה זדונית יד של
שנים. במשך ולוקט שנאסף

 אחד של שידו דפליג, מאן ולית ברור,
 שבילי כל יפה־יפה לפניו נהירים אשר

 במעל. סודיים ומפתחות המערכת סודות
ופר תעלומות כשחושפים שקורה מה זה

סירחון. המעלים שות
תל־אביב כן־משה, יוסף

 אשמח ■

לעזור
 של בהחלט פסיבי אוהד הייתי כה עד

 שאני מהבעיות הרבה ייחסתי עיתונכם,
 לאחרונה בלבד. במקריות במימסד נתקל

הסאה. הוגדשה
 ביום לי (נדמה ברדיו ששמעתי הראיון

 אבנרי אורי את ראיינו בו שבוע) לפני ר
 אותו: ושאלו במערכת השריפה בעיקבות

 לכתוב אותי דחף אבנריי אורי אתה מה
 לעזור. אוכל גם ואולי אוהדות, מילים כמה
 אם ואשמח די-טובה צילום מעבדת לי יש

 אצלכם כשהעומס במיוחד לעזור, אוכל
 שאוכל אחר משהו יש אם או גדול, כרגע

אלי. פנו אנא לעשות,
תל-אביב טווכוים, יונה

 סתימת ■

פה
הבר ההצתה מעשה את להוקיע ברצוני

 הזה. העולם מערכת במשרדי שנעשה ברי
שבוצעה שבוע באותו העיתון הופעת

 ודורשי העיתון שונאי לכל מוכיחה ההצתה
 להעולם הפה את לסתום אי־אפשר כי רעתו

 אפם על לצאת ימשיך העיתון וכי הזה
רעתו. דורשי של וחמתם

תל-אביב טימכרג, יעקכ

— מגנכ הגונכ 8
פטור

 נאשמי של לסניגוריהם ממליץ הייתי
תח וכאשר אם המצרי״, הנפט ״פרשיות

אי- כתבי נגדם להגיש הפרקליטות ליט

ארנפלד דוד
שדוד רכוש

 הטרומית הטענה את לעצמם לאמץ שום,
 פטור.״ מגנב ״הגונב כי

מדו שעליו הציוד וגם הנפט שגם מאחר
 אין הרי שדוד, רכוש בבחינת הוא בר

 את יזכה מעלה של בית־דין שלפחות ספק
בדבר. הנוגעים כל

תל־אביב ארנפדד, דוד
 דווקא למה 8

? יהושע
ם העול ה״ ״ דון ,1784 הז הנ :״

ק ר״: עמ כו אינני ע בשי דוגל ״
תיו ת טו צוניו קי ן יהושע, של ה  א

אי ה הלוו הי ש לנו ו ״ אי תו. מו כ

 שבעת של הג׳נוסייד על ניצח יהושע
 היהודית ההתנחלות בתהליך כנען עממי
 אלילים. מעובדי לנקייה כנען את שהפך

 בן־ עכן בפרשת יהושע של שיבחו העלאת
 היטלר של שיבחו כהעלאת כמוה כרמי

הגר הצבא מוראל על לשמור במאמציו
 ניב־ של שיבחו כהעלאת או .ס.,0וה מני
 הצבא מוראל על לשמור במאמציו סון

 בוויט־נאם. האמריקני
שאיכותה משתמע הנ״ל הנדון ממאמר

דייוויס אורי
היטלר כמו

ב היהודית־ישראלית החברה של המוסרית
 לחברה מופת לשמש חייבת יהושע ימי

גולדה. בימי היהודית־ישראלית
 בעלת פוליטית אישיות הוא אבנרי אורי

ומח חריף כושר־ניתוח חדה, טביעת־עין
 שנעלמה להניח הנמנע מן צלולה. שבה

 נגד שבמלחמתו העובדה משמעות מעיניו
 ולא, ליהושע נזקק הוא והוקעתה שחיתות

לירמיהו. למשל,
 ארה״ב בוסטון, דייוויס, אורי

)10 בעימוד (המשך
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 המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, .136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין ״.1789 ״תשבץ

:מאוזן
 שעלה מפורסם, חדש עולה )3 שוד. )1

 פרי. נושא שאינו )7 מצרפת. לאחרונה
 שעיר. )12 בנין. חומד )11 מערב. צד )10
ב ישראל בני אכלו אותו )15 קולב. )14

 )17 אמריקאית. אוניברסיטה )16 מידבר.
 אדם )21 מתגורר. )20 תבלין. )19 נח. בן

 מצודה של שם )23 יין. עשיית שמלאכתו
לו )25 המסים. למשלם ביוקר שעלתה

 בלתי טעם )28 סימן. )27 פה. על מד
 רע. )32 הולנדית. שם קידומת )30 נעים.

 בצוותא. )35 גבעה. )34 ראוי. נאה, )33
 סקוט. וולטר מאת ידוע ספר גיבור )37
 כוכב. של סוג )41 שלמונים. נתן )40
מכת נושא )44 נאיבי. )43 מספיק. )42

 )50 קטנה. תנועה )48 מק. )45 בים.
 )53 סומא. )52 נגינה. תו )51 מנעול.

 אמונה. )56 טורף. עוף )55 נגינה. תו
 פה. שבעל תורה )61 :מלכים. משחק )58
אביון. )67 מגש. )66 העליות. אחת )64
הכנסותינו. על משלמים כולנו אותו )69
 מכינויי )72 תרמיל. )71 תבואה. )70

 הרגל. חלק )75 חימום. חומד )73 אלהים.
הנמ מדינה )78 שבועה. )77 צונן. )76

 שר )79 שכנתה. עם מלחמה במצב צאת
 לחו״ל. תכופות לעתים הנוסע בממשלה,
:מאוגד

למשלם שעלה בארץ, מפעל בנה )1

מח )3 ארעי. )2 לירות. מיליון 8 המיסים
מו שמשקלו )5 מצבה. )4 היממה. צית
דיק )8 מגרמניה. לעולה כינוי )6 עט.

 חשובים לאנשים מניות חילק )9 טטור.
הת שהקים הענק שחברת לפני בארץ,

 עיר )13 אסיאתית. מעצמה )11 מוטטה.
 לטפי נרדף לשם הפך ששמה בפולין,

 )22 נגינה. תו )18 אשם. אינו )17 שות.
 )24 עור. שחור אדם )23 למאור. משמש
לאח נבנה )27 דמון. )26 רמאות. שקר,
 המי- משלם חשבון על בירושלים רונה
 יותר לוקים בה שלילית תופעה )29 סיס.

(מ ..." ״לא )34 גל. )31 ישראלים. ויותר
 כדאי )38 מגפה. )36 הדברות.) עשרת
 ז׳רגון. )39 לעת. מעת בבית אותו לערוך

 נתיבי בפרשת העיד )44 קשה. אבן )40
 בר־ לשפה הכניס אותו ביטוי )46 נפט.
 נתיבי פרשת לחקירת הוקמה )47 לב.

 ״אי נתגלו בו למכוניות מפעל )49 נפט.
 חרבות. תל )57 בגוף. נוזל )54 סדרים״.

 אותה לתנועה המשתייך ליהודי כינוי )59
 לפי למאכל אסור )60 הבעש״ט. הקים

 שר )64 פלא. )63 נח. מבני )62 היהדות.
 דברים לומר )65 סיסרא. את שהביס צבא

 מדגים. הנזונה צפוד )68 אמת. שאינם
 עושה )75 דקבון. )74 בגרמניה. עיר )70

המים. פני על דרכו
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בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי
ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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 :הגלריה על־גבי ולציין ת״א, ,136 ד. לת. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
 למשלוח האחרון המועד במספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפתרון ״.1789 ״חשבץ

.21.12.1971 — הפתרון
טפרים. פרטי שלוטה יוגרלו נכונה הפותרים בין

1789 הזה העולם




