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:מאוזן
 ז בגליל עיירה )5 !מולייר של דמות )1
 ארמדה; )13 שמא; )11 בחורה! גדול )10
ב אבותינו מאכל )15 !רסיסי־לילה )14

ההו מן )18 המיטבח! מכלי )16 מידבר!
 )22 ערבי! פיגיון )21 אוייב! )20 רים!

 מאור )25 !קריאת־צער )24 !מעשה־פלא
ה מאכל )28 !בגיאומטריה קו )26 !קטן
דלק פצע )31 !עשרונית מידה )30 ! בקר

 סופר )35 !עז־הבר )34 !סופה )32 ! תי
 ! חשופה חלקת־יער )38 !(ש״מ) אמריקאי

 )43 !מודע )42 !גינת־נוי )41 !מזמר )39
 )48 ; מינחה )47 !צלל )45 !ראש בלי סיס

 חומר־ציפוי )51 עב! )50 מיקראי! בושם
 ! זוהמה )54 !לקשת תחמושת )52 !שקוף

 עוף- )62 !מיעד )61 !גרמני פילוסוף )57
 מתכת )65 !הצלילים מסולם )64 !טרף

 נוזל )67 !באפו נשמה שאין )66 !אצילה
 שממה! )72 !עזוב )70 !אולם )69 !החיים

 בפי מושם )77 !נהרה )75 !חד סכין )74
הידי כלל )81 !האצבעות מן )78 !הסוס
 חס־וחלילה )85 !באפריקה נהר )83 ! עות

 פקודת )88 במיקצת! רטובה )86 (ר״ת)!
גוף )91 !מעשה־הונאה )89 !מפורשת

 כינוי! )96 !שגב )95 !לילי חי )93 !(הפוך)
 )102 ! בלוטודהנקה )100 ! פרפר־לילה )98

 משמש )104 !מילת־שלילה )103 !חימה
מעדנים. )105 הברק! לניטרול

:מאונן*
ב יחידה )3 !מספיק )2 ;השמדה )1

בשח כלי )6 !הולנדית קידומת )4 ; כרם
 נשק )9 ;הפיל שן )8 !פיסגה ן) ! מת

 קורה )15 !עמוקה חפירה )12 !מישטרתי
 ! המיטבח מכלי )17 !לאלתר )16 !גדולה

 יחי" )21 !מאוזן 88 כמו )20 !פאמפלט )19
 )24 בספרדית! כן, )23 חללית! דת־אורך
ה הרכבת )26 העיברית! השנה מחודשי
 (ר״ת)! קריית־קודש )27 בפאריס! תחתית

 )34 שכר! )33 בית! )30 עז! רצון )29
 בן־ )40 ימי! טורף )37 אח! )36 רהיט!

 )46 !זועף )44 !לגעת עליך )41 !אדם
 !המזלות מן )49 !בפה עצם )47 !גבבה

 !בעמוד־השדרה התחתונה החוליה )50
 מסתובב )55 !סמרטוט )54 !פלאקאט )53

 מים תנועת )58 מילת־בקשה! )56 סביב!
 !צמחים לגידול מיתקן )60 !נור )59 !בים
 )66 !בת־קול )63 !נפוצה מילת־יחס )62

 מחבט־ )71 !ריאליה )68 !פוליטיות סיעות
 ! מספיק )76 ! היממה מחלקי )73 ! טניס

ב )80 לכאן! )79 קטנות! מטבעות )77
 דוקטור גיבורת )84 !עולז )82 !הזה מקום

 מגיח )87 !סוף ללא חידה )85 !ז׳יוואגו
 נאמר )94 ;רמס )92 !נוכח )90 !(הפוך)

 תפקיד )97 !גדולה כמות )96 !הרוח על
הפני אם )101!!נעליו חלוץ )99 !בכדורגל

 מוקפת יבשה )103 !מעדנות )102 ! נה
מים.

6

מכחביס
הדואג הלב
 בקוראי עמוקות התרגשתי כי מודה אני

בפ התוודה בגין, מנחם שראש־ממשלתנו,
 כעת דאב שליבו בכנסת, הליכוד סיעת ני

 ליד במחסום אמונים גוש חברי על שחשב
 תארו רק ובגשם. בחוץ ללון שנאלצו קדום,

 היה ראש־הממשלה של ליבו איך לעצמכם
עו היו הערבים מאזרחינו כמה אם דואב
הממ את מקללים :הגוש כמעשה שים

 נורים ובמישטרה. בצבא נאבקים שלה,
נכ וילדיהם מפוצצים כשבתיהם ונאסרים

 מושלכים כשרימוני־גז בכיתותיהם לאים
ג׳אלה. בבית שאירע כפי — לתוכם

 שמעתי או קראתי לא שמעולם מאחר
 אני אז, דאב ראש־הממשלה של שליבו
 :לבבות שני יש שלראש־ממשלתנו מניח
וה אמונים גוש אנשי עבור הדואב האחד

 על לא ובמיוחד כלל דואב שאינו שני
 וחלילה חס אם הערבים. המדינה אזרחי
 לבית־החולים שוב ראש־ממשלתנו ילקח

 לבבות שני עם אדם לדאגה. מקום אין
בזה. לעמוד יכול

חל-אביב שריק, יוסף

? איפה ה מ ר א ק

 ארצות־הברית נשיא הפשיר בשעתו
 על במשא־ומתן הקיפאון את קארטר ג׳ימי

זי על־ידי וישראל, מצריים בין השלום,
 קמם־ לוועידת הצדדים שני מנהיגי מון

 קארטר עצמו. את הוכיח הניסוי דייוויד.
להס להגיע סאדאת ואת בגין את אילץ

 שוב נקלע כשהמשא־ומתן עכשיו, כם.
 את לסיים קארטר היה יכול סתום, למבוי

ה שני של מחדש זימון על־ידי המלאכה

 להניח ולא עמו פיסגה לוועידת מנהיגים
 מסתגר זה במקום להסדר. שיגיעו עד להם

 לשני ומניח שלו השן במיגדל קארטר
ש רושם יש ולהתנגח. להתנצח הצדדים

 להם מניח הוא העסק. מכל נהנה הוא
 ואז באפיסת־כוחות שיהיו עד להתגושש

 לכרות אותם ויאלץ לזירה הוא יקפוץ
רו שבגין מה זה האם אמריקאי. שלום

 ביוזמה לפתוח ולא להמתין מדוע ז צה
? משלנו

ירושלים גדאון, דן

דתית דיקטטורה
 על- מוסברת הפרסי השאה של הדחתו

 שנועד הסיכה, כניסיון הפרשנים רוב ידי
 באיראן. המלכותית הדיקטטורה את לחסל
יו או פחות נאור, דיקטטור במקום אולם
להמ האיראנים העם המוני מבקשים תר,
 היי- של מסוגו דתי, דיקטטור עליהם ליך

 החשוכה, הדתית הקנאות חומייני. תולה
האח בחודשים באיראן ביטוי לידי שבאה

שב שבעוד העובדה את משקפת רונים,
הש את הדת מאבדת העולם מדינות שאר

המוס בעולם ומתחזקת הולכת היא פעתה
 אזהרה. לנו לשמש חייב זה תהליך למי.

 מעין דתית מהפכה יכולה איראן בעקבות
 יקרה הדבר אם במצריים. גם להתחולל זו

 הסכם של סופו זהו מסיני הנסיגה אחרי
סאדאת. עם שיושג שלום

תל־אביב סדני, ראובן

של טי מימ ס ני אנ ל א ב

 לא הוא נובל, פרם קיים שמאז דומני
 שעשה כסי הפרם חתן על״ידי עדיין חולל
 הפרס את לקבל יצא בגין בגין. מנחם זאת

 העם רוב התנגדות למרות גדול ברעש
 כראש״ממש- להציג לו היה ומה בישראל.

 מבחוץ אוייבים מוקפת שנור מדינת :לה
מתדר המצב מבפנים. ריב-אחים ואכולת

ונר נשדדים קשישים גואה, הפשע דר,
 ראש- כי פעם שמענו האם בבתיהם. צחים

ב המצב על דעתו נותן ישראל ממשלת
ו חס לתקנו? איד עצה ומטכס מדינה

חלילה.
 למימשל קץ וישים שיקום האיש היכן

 דומני ? במדינה שהשתרר הבאלאגניססי
 הליכוד שממשלת למה די לומר צריך כי

 במדינת־ וחצי שנה תוך לחולל הספיקה
ב בהיסטוריה כך על תיזכר היא ישראל.

ובקלס. לעג
ה ש א ץ, מ ד פ ד ה - מן ר רמת־גן פו

פאתטי מצב
 הפך זה אחר־כך עצוב. היה זה פעם
מצ אפילו הפך זה מסויים בשלב מדאיג.

יש אזרחי פאתטי. זה היום אולם חיק.
 בכלי- עיוורת אמונה של למצב הגיעו ראל

 הממשלות כמו שלהם. ובמסר התיקשורת
 (לפחות בגין ממשלת גם כך הקודמות,
ולטו האזרח למען הכל עושה לכאורה),

אי ישראל מאזרחי ואיש מאחר אך בתו.
 עם ראציונאלית, דיעה להביע טורח נו

 לתום־ לדרישות (מחוץ עצמאית מחשבה
יעשה. בעיניו הישר איש הרי — פת־שכר)

 לשקף דמוקראטית ממשלה של תפקידה
 מה־ חוזר היזון באמצעות העם רצון את

 איכפת לא לאזרח כאשר אולם אוכלוסיה.
 — העכשוויים תנאיו בהטבת מתרכז והוא
פאתטי. מצב זהו

 קודמותיה, רוב כמו הנוכחית, הממשלה
 מגיע כי המרגישים אנשים של אוסף היא

כיס רודפי קנאים, אנשים הם אלך להם.
מע את המנצלים פירסומת, ושואפי אות
ב ניסיון חסרי הם שמם. להאדרת מדם

 בהב- בחסר ולוקים הבינלאומית מדיניות
)8 בעמוד (המשך
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