
*

:מאוזן
 עיסקית! התחברות )5 חוליגאנים; )1
 אביון! )11 למטה!! מלמעלה בוא )10
 )15 לרשת!! עליך )14 חיוב! מילת )13

באפרי נהר )18 !הבהמה מאכל )16 !ענף
 )22 !בדרום קיבוץ )21 !'תבואה )20 ! קה

!שיתקו )24 !הדברים כלל  בבקר זכר )25 !
צר מלחין )28 הנביאים! מן )26 (הפוך)!

 ליגמי!! )32 נבון! )31 פעולה! )30 פתי!
 )39 נזר! )38 זאטוט! )35 תכשיט! )34

 וממכר! ... )42 מרגיש! )41 חיוב! מילת
 הולם עליו )45 !החשמל בתורת מונח )43

 )50 מעצור! )48 בתוכו! )47 הפטיש!
 )54 קטן! מאור )52 אילן! )51 שמיכה!
 האדם! של ביותר הטוב ידידו )57 צלקת!

 אר־ )64 היממה! מחלקי )62 אנקול! )61
 מב־ )66 הגיאות! של היפוכה )65 מדה!

 )69 יחידה! שני גוף )67 שיר־עינויים!
 מן )72 מקום! בו נותר שלא )70 רעד!

 לילי! עוף )75 עז! רצון )74 האמהות!
 אמריקאי סופר )78 תחינה! מילת )77

 הצלילים! מסולם )83 נוכח! )81 (ש״מ)!
בש )88 כתם! )86 איטי! בעל־חיים )85

הולנ קידומת )91 !השבטים מן )89 ! בילו
חק חווה )95 שלילה! מילת )93 דית!

 צדק כהן )98 הגוף! משאבת )96 לאית!
 !הגיע )102 !הבצק את עיבד )100 !(ר״ת)

 חיממה )105 הלצות! )104 !בפה עצם )103
דויד. המלך את

:מאונך
מפחד; )3 !ודי של תחילתו )2 !רוכב )1

 הבו!! )7 קריאת־יגון! )6 הווייה! )4
המדי הקמת שנת )9 אור! של סופו )8

 מים־ המופק מינרל )15 !גרניט )12 ! נה
 עוקצנית! גדר )17 מלאך! )16 המלח!

ב הגברים מקולות )20 בארץ! חבל )19
 גוף )24 !בשבילך )23 !עגור )21 ! מקהלה
!תן )27 !עליון לבוש )26 !רבים שלישי ! 

מהלו )33 !מאד מעייף )30 !בצוותא )29
 צורה! )36 מצריים! ממכות )34 מות!

 נועם! יופי, )41 !פלא )40 !הצבעים מן )37
מס )47 אמונה! )46 רסיסי-לילה! )44

 גדולה! עיר )50 כשל! )49 (הפוך)! תובב
 )55 בפראג! היה כזה )54 השקפה.• )53

 )59 מוקיון! )58 אדיב; )56 מילודתנאי;
 הגיע; )63 נצח! )62 מתודה; )60 שיכר!

 )71 ציה! )68 באפריקה! מסע־צייד )66
 כלי-קיבול )76 בהשתתפותו; )73 נעימה;

 )79 העברית; בשנה חודש )77 גדול!
 )84 מילת־שלילה; )82 חזר! )80 סמוך!
 פרי-בטן! )87 יופיטר! הכוכב )85 הללו;

 ;מאבני־הריחיים )92 לקנה! מקביל )90
 נפוץ! נשי שם )97 ! ? אנה )96 !זיהום )94
 )102 באנגלית! מופע, )101 עבר! )99

דורון. )103 בתוכו!
10

מכחכים
ו <

)6 מעמוד •(המשך
 השאר: בין גולדמן, נחום ד״ר אמר מאי,
 לא זה אסון, ישראל למדינת יקרה ״אם
 ישראל אסד. או ערפאת באשמת יהיה

 וספקולנטים, ציניקאים של למדינה ,נהפכה
שט כמו חשובים, לא דברים על הנאבקת

 להמיט עלולה היא ובכך וגבולות, חים
להב רוצה ישראל אם עצמה. על אסון
 לקחי את ללמוד עליה קיומה את טיח

השואה...״
 מנהיגיה על נימנה שגולדמן ספק אין

 השואה, בעת העולם יהדות של הראשיים
 ולא יהודים הצלת למען הרבה פעל ואם

 הכושלת. למנהיגותו הוא אות — הצליח
 הדבר רע זה, בעניין דבר עשה לא ואם

התר שהשואה העובדה עצם שבעתיים!
 הציניקאית ישראל שבה בתקופה חשה

מעי עדיין קיימת היתד. לא והספקולנטית
 פאטלי, מנהיג הוא גולדמן שד״ר דה,

 כפי השואה״, ״אבי החמור לכינוי הראוי
 ״אבי כונה ארליך, שימחה ששר־האוצר,
 ההסתדרות מזכ״ל על־ידי האינפלציה״

משל. ירוחם
 טורח היה גולדמן שאילו משוכנע אני

 שטרח כפי יהודים, הצלת למען רבות כה
הגר מן מיליארדים הוצאת לשם אחר־כך

ה עבור דווקא (ולאו השואה בגלל מנים
 כל במשך הייתי אני — עצמם קורבנות

 הנאציים המוות במחנות השואה תקופת
 ורנ- בריאות פיצויי קיבלתי לא היום ועד

יהודים. מיליוני להציל מצליח היד. טה!),
 גולדמן ד״ר מעז איך השאלה, נשאלת

יש מדינת את בינה וללמד מוסר להטיף
 ואם חדשהו בשואה עליה ולאיים ראל,
 כאלה, דברים בגלוי משמיע גולדמן ד״ר
 ו העולם אומות בקרב שונאונו יגידו מה

בני-ברק שיכק, שימשזן

ל כובע ב מ ה19י3ו ט
האינטלקטו טל מאמרו בעקבות

הפרופסור הגולה, הפלסטיני אל

 לידיה, היוזמה את המערכת תקח אולי
 אני ביקורו? את ותארגן אותו תזמין

תו לא הממשלתיות הרשויות כי משוכנעת
 ולא באיש־רוח המדובר — לסרב כלנה

 בטרוריסט.
לנסות. כדאי

תל-אביב גיל, אכיכה

המוות אימת
הר!״ עזרה ברח ״מדוע (״העו זו

).2175 הזה״ לם
ה שער על הרעשנית, הכותרת מילבד

 מה המלמד מישפט, עוד הופיע גיליון,
ב הקטן. האזרח לעומת עיתון של כוחו

חקק ובלפור הרצל
תינוק״ ״ראש

 והעז״ ״הדונם סעיד, אדווארד
).2179 הזח" (״העולם

!מבריק ממש
 ולמערכת, למתרגם למחבר, הכבוד כל

המאמר. לפירסום נרחב מקום שהקצתה
ה כנראה. אפשר, אי טעות שבלי אלא
 שבה דוש, של קריקטורה מתאר מחבר

 שכיפה הקטן, ישראל של דמותו מופיעה
דוש של הקטן ישראליק היא. ולא לראשו.

הער המפגין נפגע ״האם נאמר: מישפט
ל הפרופסור על-ידי שנורה מהכדור בי

 לטפל מבלי מהמקום שהסתלק — רפואה
?״ בפצוע
הפרו גירסת מופיעה הכתבה בגוף רק
 פצוע. כל ראו לא וחבריו הוא לפיה פסור,

לט מבלי מהמקום ״שהסתלק הפרופסור,
 מסב־ שנחלץ כמי לא מתואר בפצוע״, פל

בכת בגניבה. שברח כמי אלא נת־מוות,

1979 בינואר 12 כ״מעריב״, דוש של קריקטורה
לאומי סמל

 שהפך כיפה, ולא טמבל, כובע תמיד חובש
לאומי. לסמל מזמן כבר

 אביב תל־ סכר, יאיר
תמונה. ראה — דוש של ציורו •

פלס מאלף. סעיד אדווארד של מאמרו
הישר בחברה כזו בקיאות המגלה טיני

 רק בארצנו. לבקר שנזמינו ראוי אלית
 גם ולפלסטינים לנו מכך, תצמח טובה
יחד.

 הטיל מה הסביר לא ״הוא נאמר: בה
 היה לא מהמפגינים איש מוות. אימת עליו

 זוהר, הסביר טלוויזיה בשידור אך חמוש״.
 אבנים עימו הנוסעת ועל עליו הטילו כי

 סכנת- זו אין האם תינוק״. ״ראש בגודל
 האם זו? גירסה הבאתם לא מדוע מוות?
טלוויזיה? רואים אינכם

 עזרה פרופסור של הפוליטיות דעותיו
 העונד ותיאור בעוכריו, כנראה הן זוהר
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