
במדינה
ריעות

סאדאוז״ור. מאקס
 פירושו סאדאת של ״ה,שלום

היהודים:״ מדינת חיסול
סכין מנחם טען

 ,המשך של במדיניות בחר ״סאדאת
 נראה הדבר אחרים/ באמצעים המילחמה

 יום מילחמת בעיקבות במייוחד בעליל,
 הביניים בהסכם השיג סאדאת הכיפורים.

ממשית, תמורה שום ללא עצומים הישגים
מט שאר את להשיג מקווה הוא כן ועל

 המילחמה המשך שהיא במדיניות, רותיו
 הרי זאת? יעשה לא ומדוע לחימה. ובלי

 היה סאדאת אשר מפלצתי, יצור אותו גם ו
 העדיף מסויים, גבול עד הגלוי מעריצו

וגומר, אשר עד מילחמות, בלי כיבושים
הכוונה.״ ולמה למי יודעים והכל

 נשיא של מדיניותו על זו נוקבת ביקורת
ראש-הממשלה, של דבריו הם מצריים,

וסאדאת בגין
.מיפלצתי יצור של ״מעריצו . ״ .

 עדיין כיהן לא בהם בימים בגין, מנחם
ראש־הממשלה. בתפקיד
 נאום בגין מנחם נשא שנים שלוש לפני
 אריה של לזכרו שנערכה באזכרה מדיני

 הוא החרות. תנועת מראשי בן־אליעזר,
 על ביותר חריפה ביקורת בנאומו מתח

ישראל. כלפי מדיניותו ועל האיש סאדאת
הערכותיו על חוזר היה בגין אם ספק

 ז׳בו־ מיסדר ביטאון אולם כיום. גם אלה *
 את לפרסם לנכון מצא האומה, טינסקי,

 בגיליון שנים 3 מלפני בגין של נאומו
 מיס- שבועות השנה, שלו ספטמבר חודש

לירושלים. סאדאת של בואו לפני בלבד פר
 מנחם אמר שכד. שד אחת מולקולה

 ״סאדאת נאום: באותו השאר, בין בגין,
ישראל, לגבי זו במדיניות איפוא ממשיך

באמ יום־הכיפורים מילחמת המשך שהיא
אחרים. צעים

סאדאתיינא׳ ,פאקם של המושג ״זהו
 רוצה שהוא השלום זהו סאדאתי). (שלום
נסיגה — לאמור תנאיו, פי על להשיג

 1967 לקווי מעבר ישראל -של מוחלטת *
הזכו ,השבת מכנה שהוא מה לזה ונוסף

הפלסטיני/ העם של יות
 לכל וברורות פשוטות אחרות, ״במילים

 בארץ שכל של מולקולה לו שיש מי
אפ אם מדינת-היהודים. חיסול — הזאת

 מה מילחמה, בלי זו מטרה להשיג שר
השאיפה.״ זו !טוב

 השנים שלוש במשך השתנה לא סאדאת
 מוכן הוא עתה השתנה. בגין מאז. שעברו

 לראות מבלי סאדאתיינה פאקס את לקבל
מדינת־היהודיס.״ לחיסול ״ניסיון עוד בו

2105 הזה העולם

ש1 2405הוה !ב□1הו ץ1ו

:מאוזן
 .5 :לאח״ם שומר־ראש :בהשאלה .1
רצו .11 :רשע .10 !באמריקה גדול נהר
 !לדעת עליך .14 :מילת־קריאה .13 : עה
 ;ישיש .20 ;יהיר .18 :רענן .16 ;עכוז .15
 .24 הולנדית; קידומת .22 שירטון; .21

 .26 ;הווייה ממש, .25 !הסוד את ספרי
 עוף- .30 ;צעיר סוס .28 ;עובד־אדמה

 .34 ;פנים .32 ;בבקר זכר .31 ;בית
 .39 !בן־צבע .38 ;מענית .35 ;פואמה
 ;דקה בהמה .42 ;קמין .41 ;8הרכ יחידת

 .48 גוף; .47 אולקוס; .45 יכופף: .43
 מילת- .52 שמא; .51 כרס; .50 נווד;

 (ש״מ); מכופף־המזגלות .54 שכיחה; יחס
 .64 ננס; .62 מגיע; .61 קטן; עץ .57

 הציפור; בית .66 יופי; .65 אכדהפנינה;
השמ .70 ;בשנה יחידה .69 ;מוקיון .67
 ירק .75 ;איכות .74 ;עז יצר .72 ; דה

 מידשאה; .78 :אולם .77 ;כתבלין המשמש
 הולנדית; קידומת .82 אוניות; מעגן .80
 מטיל .87 :פקק .85 :באפו שנשמה .84
 מיק- .92 :צאצאה .90 ;הונאה .88 ;מס

 .95 גמורה; שתיקה .94 ענקי; ווה־מים
 תינוקות .99 מאוזן; 10 כמו .97 רשף;

 .102 בערבית: שער, .101 בית־רבן: של
 תקופת לאחר מתקבלת .103 כיסא־כבוד!

בשרון. מקום .104 ניסיון;

:מאונך
 מבני .3 ;סוף בלי ודי .2 :גינה ירק .1
 מכינויי .6 :בנגב המצוייה אדמה .4 :נוח

 למטה! מלמעלה בוא .8 ;מין .7 :האלוהות
.15 :באירופה עיר .12 ;כף־אשפה .9

 ענבים; עסיס .17 דיו; מין .16 פריך:
 .21 :כלי־קיבול .20 ;האטמוספרה .19

 .24 ;(ר״ת) כתובים נביאים .23 :שתוייה
 !מספיק .27 ;מסוגל אהיה .26 :מחוספס

 כבד; כלי-נשק .30 יקר; דק אריג .29
 ;בדקה יחידה .34 ;נטוי קטן גג .33
 נעים; .40 ויזה; .37 אינסטיטוט; .36
 .46 רסיסי־בוקר; .44 ההורים; מן .41

.49 ;ספר־כריתות .47 ;מצבת־זיכרון
 חוכמה; .53 ;סוכן־חרש .50 ;חקלאי יישוב

 או־ .56 מילת־שלילה; .55 קריסטל; .54
 קני- .60 ;חד .59 ;הגפיים מן .58 ;ייב

 .66 אביון; .63 נוי; בוסתן .62 סוף:
 יחידת-אורך .71 ;פרופיל .68 ;עדיפות

 עצם .76 ; 17:00 השעה .73 :עשרונית
 .79 ;שלילה שמשמעה מילה .77 ;בפה

 מיק- בושם .83 ממקומו; זז .81 בתוכם:
מצי .89 ;זמן .86 ;שלי החיים .84 ;ראי

 .95 עצים; בוסתן .93 חבלה; .91 אות:
 .98 כישוף; .96 לגבריאל: שם־חיבה

 .101 באיטליה: נהר .100 מחייתו-יער;
ש-. כיוון יען, .102 :מילת־שלילה

א ונסה דימיונך את ל פ פ ח ו צ מ ל  
 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
ה מה תסביר ת  הצפות בו. ה א ו ר א

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
תל־אביב. ,136 ד. ת. ״קשקשת״,

 שתי פרסים: יוגרלו הזוכים בין
לי (חמישים ל״י 50.— בשווי מנות
 רשת מסניפי באחד אחת, כל רות)

בתל־אביב. ריסיני הפיצריות

2105 קשקשת

2103 קשקשת

הנסיגות.
 אברבנאל רח׳ רונן, אביגדור

 ראשון־לציון ,29
בהמשכים. תולעת י•

 עין־השופט שרון, אברהם
קולמוס. פליטת 6

 אילת רח׳ לפינגר, ישראל
 בת־ים רמת־יוסף, ,19

 בעין הסורי-אפריקאי השבר !•
 לוויין־ריגול. של מצלמתו

 תל־אביב ,6017 ת.ד. מרום־תל, גד
 הקדומות והדיעות הטינה מסך •

להתבקע. מתחיל בישראל
 שינקין רח׳ קאופמן, יוסי

גיבעתיים ,96

ת מסעדות קיו טל אי
 288800 טל. אתרים ככר תל״אביב,
,4 ישראל מלכי ככר תל־אביב,

263987 טל.
,24 אבן־גבירול רח׳ תל־אביב,

266177 טל.
 221681 טל. 93 דיזנגוף תל-אביב,
 53287 טל. ,3 בית אחוזת תל־אביב,

 640201 טל. ,20 הנביאים רח׳ חיפה,
252654 טל. רופין דרך חיפה,

כשר 43 יפו רח׳ ירושלים,
 כשר 15 ג׳ורג׳ המלך ירושלים,

 התיירות מרכז אילת,
החדש

! ! ! ש ד ח

 262 בן־יהודה
 דיזנגוף פינת
455070 טל.
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