
המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, .136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין ״.1794 ״תשבץ

 מהמיתולוגיה אגדי, יצור )2 ג מאוזן
 )12 אשה. וגם גבר גם שהוא היוונית,

 בור )15 חרבות. תל )14 עברי. חודש
 ברירה. מילת )17 יפני. מטבע )16 שפכין.

 לא שיצא ישראלי שופט )19 קטל. )18
"21 לפנסיה. מכבר  )23 עם. )22 חוזר. )
 חודש )25 חסד. איש )24 לנוזלים. מיכל

 פלך. )30 פעוטון. )28 פיל. שן )27 עברי.
 צבע. )34 נוי. יופי, )33 כבד. משא )31
 אירופית. בירה )38 צוק. )37 מערב. צד )36
 וילון. )45 מובן. )43 שטוח. )41 היכל. )40
 )50 חוזה. )48 צרפתי. קומפוזיטור )47

 צורה, )53 משפח. )52 קדומה. קיסרות
 של בבריתו מביא )57 תבלין. )55 דרך.
 ביינותיה. מפורסמת בצרפת, עיר )58 א״א.

 ענף. )62 לטבח. כינוי )61 מהוה. )59
 ישן. )66 צונן. )65 בצה״ל. דרגה )64
 על־ידי בקהיר נרצח אנגלי, דיפלומט )67

 סופר )71 מועד. )70 עיר. )69 ישראלים.
 דניסוביץ׳). איבן של בחייו (יום רוסי

צאן. בן )72

היש בטלוויזיה תוכנית )1 :מאונך
 אנגלי משורר )4 מצרי. אל )3 ראלית.

 מלחין )6 דת. איש )5 האבוד). העדן (גן
 טורפת. חיה )7 בגרוש). (אופרה גרמני

 קידומת )10 מפורסם. דני תיירות אתר )9
 חיבור שכתב רומאי סופר )11 הולנדי. שם
 )13 קיסרים. שנים־עשר של חייהם על

 סוג. )20 לילי. עוף )17 המכות. מעשר
תפי )24 רחוקות. לעתים בארץ יורד )21

 מנסח )29 אמריקאית. דרום בירה )26 לה.
 גיבור )32 האמריקאית. העצמאות הצהרת

 חומר )35 אקסקומוניקציה. )34 שקספירי.
 )37 וכרים. שמיכות למילוי משמש רך,

 עתיקה. אימפריה של בירתה )39 הקשה.
 תפוח )49 פגם. )46 שמחה. )44 זיז. )42

 )53 כנף. בעל )52 סיני. אציל )51 אדמה.
 )57 רב. כסף )56 החרב. בית )54 נהרה.
 זמן. יחידת )60 לבן. חמור על רכוב יבוא

 נזכר )68 שקר. )65 לכתיבה. נוזל )63
סוף. )69 (ר״ת). לעיל
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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

נ3+
+

1 -3 9 * נ -
11111

 :הגלוייה 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 ״.1794 ״חשבץ

.26.1.72 — הפתרון

ספרי*. פרסי שלושה יוגרלו הפותרים גין

מכתבים
)6 מעמוד (המשך

ו גנב שהוא להוכיח רק מספיק לא זה
שודד.
 מה עצמו לשאול צריך בר־בי-רב כל
בון האליל לסגידת שראוי דיין הוא  סבי

 אבל סמל. להיות צריך מלחמה בזמן נכון,
 נצחונות אפוף שהוא סמל שלום, לקראת

מסו זה להם, גרם שהוא משוכנע שהוא
לגבינו. כן

 בימי טוב לא ■מלחמה, בזמן שטוב מה
 משה לסמלנו ביחס גם אמור זה שלום.

ש אדם היא: העיקרית והמסקנה דיין,
 איך נצחונות. לעוד ישאף מנצחונות, חי

 יש וייצמןל עזר של החבר׳ה אומרים
הזו. במדינה דם הרבה

נתניה טייגר, יצחק

לחבר נלד מכתב ■

אשדות־יעקג קיבוץ
הח לישכת ראש כי בעיתונים קראתי

 לא צפודכינרת נפת משטרת במטה קירות
לע עומדים אשר המשפט את לבטל רצה
עתיקות. שגנבת מפני לך רוך

 כי על העיתונים את מגנה אני ראשית,
 אתה הרי עתיקות״. ״גנב במונח השתמשו

ול דיין. כמשה עתיקות אספן הכל בסך
 הרי זה דיין עם אחת בכפיפה הימצא

גדול. כבוד
המע בעוון לדין מועמד לא דיין אמנם

 מתעקשים שאותך בעוד ביצע, שהוא שה
 הוא מאליו מובן דבר הרי אך להעניש,

 שאתה בעוד שר־הביטחון הוא דיין זה.
אשדות־יעקב. קיבוץ חבר אזרח סתם

 אנשים יש בישראל כי ללמוד עליך
ה על עוברים הם כאשר לדין שעומדים

 אזרחים, סתם לא שהם אנשים ויש חוק,
 הם כי כלל, קיים לא החוק עבורם אשר

אותו. המציאו שהם מספיק מעליו. עומדים

 לדחוף לא :כלל לך למד יקר, חבר לכן,
 מחפש שר אם אפילו חור, לכל האף את
ארכיאולוגיים. מימצאים שם

תל-אביב טימברג, יעקב

 הסנה ■

כאש עולה
— ״תשקיף ,1792 הזה״ ״העולם

 מאמרו על במק״י״, פילוג צפוי
״דבר״. בעיתון סנה משה ד״ר של

 את באש־עטו לשרוף החליט סנה משה
 ולחזור, הקרוב לעברו האחרונים קשריו

 הציונות :הרחוק עברו אל ובמים, באש
הכללית.

 אפשר השלום בשם ״גם •מאמרו את
ב ולא בדבר, (שפורסם בשלום״ לחבל

ב רואים, אתם שכתבתם) ■כפי העם קול
הוותי מנהיגיה נגד להסית כנסיון צדק,

 ׳מי־ ושמואל וילניסקה אסתר של!מק״י, קים
 ■חזית למעשה, פתח, ״הדוקטור״ — קונים
 הישראלי השלום מחנה של בגבו שנייה
 לממשלת־ישראל, כזה חינם שרות כולו.
מיו עניין לו שיש מי רק להושיט יכול
 חייו מתולדות שונים פרקים בהשכחת חד,
באש. העולה הסנה של

וביט לשלנס התנועה נגד בהאשמותיו

 כ״חבלנים ■מכנה הוא חבריה שאת חון,
 ■סנה ■משה עושה השלום״, בשם בשלום

הקי האגף של מלאכתו את בהתלהבות
בממשלת־ישראל. צוני

ממדי הסתיגויות כל אין סנה למשה
 הוא ממשלח־ישראל. של הנוכחית ניותה
 שאיננה משום ביקורת עליה מותח אמנם

ומי שלום של מירב ״תמורת כי מצהירה
 של למירב מתחייבת היא ביטחון של רב

 שאינה עליה מתרעם הוא וכן נסיגה...״
 ציבורית נציגות של ״התלכדותה מעודדת

 ■מוכנה שתהא דימוקראטית פלישתינאית
 ולדו- ממשלת־ישראל עם ומתן למשא

 וזה — מדינת־ישראל״ עם בשלום קיום
הכל.

 עשרות על מעולם שמע לא סנה משה
הממ שרי לדברי שהוקמו, ההתנחלויות

ל ישראל בכוונת שאין בשטחים שלה,
הצה על שמע לא הוא לעולם, החזיר

 שר־הביטחון, ראש־המימשלה, של רותיהם
 שר־ה־ ראש־הממשלה, סגן הרמטכ״לים,

 — ויסגן־שר-התחבורה שר־הדתות תיירות,
שב נוסחה כל על

שעל״ מ״אף עולם
״צי לתקופות ועד
אחרות, או נון״
שנים, עשרות של

שישר עד שיעברו
 חלק תחזיר אל

השט מכל קטן
במל שכבשה חים
 עדיין הנקראת חמה

הי ששת ״מלחמת
 נמשכת והיא מים״

החמי השנה זיו
שית.

 על סנה משה של החדשה בהשקפתו
מח הרי במדינת־ישראל, הפוליטי המערך

 הע־ של במערך עתה נמצא השלום נה
להש רוצה היה הוא ואליו בודה־מפ״ם

 מאמרים בעיקבות אליו, יתקבל אם תייך
 ומשמאל מימין בדבר. שפורסם זה כמו

ל !נמצאים הקואליציוני, השלום למחנה
ו השלמה לא״י התנועה סנה של דעתו

 הוא שתיהן ואת ובטחון לשלום התנועה
שווה. במידה מתעב

 רק״ח, על קצף בשצף מתנפל סנה
 רובינשטיין אמנון ברית־השמאל, שי״ח,

 חברים בה ובטחון לשלום התנועה ועל
ה בכל האקדמאי מהסגל שונים אישים

 ■חופשיים מקצועות ■ובעלי אוניברסיטאות
 העבודה, מפלגת חברי בלתי־מפלגתיים,

 המפלגה כוח־חדש, — הזה העולם מפ״ם,
 העצמאיים, הליבראלים הלאומית, הדתית
 של למפלגה וחבריו שי״ח, השמאל, ברית

 לשלום התנועה מק״י. ■חברי עצמו, ■סנה
 אלטרנטיבה להוות כדי קמה לא וביטחון
המדי לחוסר אלא השלמה, א״י לתנועת

 לשלום התנועה עצמה. הממשלה של ניות
ובי ״שלום הסיסמה תחת קמה וביטחון,

״לא — !סיפוח כן, — טחון  תחמה ובכך, !
 תאבי־סיפוחים בין ועקרוני ברור תחום

 למשל, היום של סנה כמשה למיניהם,
 ■מכל אזרחים של והולד גדל ציבור לבין

 שנים 5 שגם ובלתי־מפלגתיים, המפלגות
סבו־ אינם הומים״ ששת ״׳מלחמת אחרי

הקטן האזרח
יו / השקט, האזרח / הקטן, האזרח

 וסח / ואת טוריה עם / ביתו את צא
ב טמון הוא — העתיד / לאשתו:

 עפר/ של שכבות רוב מכוסה / עבר,
 ממש / נמכר הוא ותקילין ובטבין

 הבעייה / חזר, לזהב״ ״הבהלה תור
ה כבוד לאחר / נשאר משהו אס רק
 / אדמה. עובד ונשאר שנולד / שר
מלחמה. תהיה שלא — רק

 / השקט, האזרח / הקטן, האזרח
 / :לואט בערב / הוא לאשתו בלאט

 מי ידמה מי / היהודי, הגניוס אכן
 בעולם / גידלו פרח כאן / לו, ישווה

 / באוצר שרשיו / לו, דומה אין
 / נקטפים ופרחיו / ודד לו קוראים

תד מעורר פרח אכן, / אחרת. כארץ
/ ? מלחמה תהיה האס / המה.

 / הקטון, האזרח / הקטן, האזרח
 / בעיתון, ומציץ / אשתו את מנשק
/ הכותרת מלוא / כתוב הוא ורואה

חוק שובינסקי את / החקירה ועדת
 ומחצית / הוא איך חוקרת היא / רת.

 בעצם שהיא / מצלחת אכלו / המדינה
הכי לזו הוא קלילות ובאיזו / ריקה

ה הפקידות כל את גס הזמין / רה
 המלך כי שידע — ועמית / בכירה.

לח עוד בהקיץ הוסיף מדוע / ערום
ש היחיד לא שהוא ואומרים / לום?

מלחמה. שהפרוץ גס ואומרים / ידע
 ) לועס, ערב ארוחת / הקטן, האזרח

 אבו־רו־ על שמעת / :לאשתו וסח
 / למהדרין, כשר יהודי ברדק / דם?
פת לאלוהים / זורם שם הנפט איך

 זזתוד / הופיע שם בוק־ג׳ונס / רונים.
 צפונה / בולדוזר על ורכוב / אגדה,

 וני־ נפלאות / וכהנה כהנה / נסע.
 את / גם כבשנו שלא מזל / סיס

 הקטן האזרח ומוסיף / הפרסי. המפרץ
? מלחמה תפרוץ מתי נו, / בנהימה

הרצליה א•/ י•

מסים

1794 הזה העולם


