
^ ב ש ■..:־ ת י־״־ ״

:מאוזן
 נצח! )10 רוזנת! )5 סיני! אציל )1
 מחייתו־יער! )14 עולז! )13 רצועה! )11
 !אירופית בירה )18 .!תמר )1 !פרוסה )15
 )22 !נאה פרח־בר )21 !מידת־שטח )20

 מצבת־ )25 פעלו! )24 הולנדית! קידומת
 תו־ )30 נתיב! )28 גנב! )26 זיכרון!
 )34 גד! )32 מיסחר! מקום )31 דואר!
 !דגל )39 !נבער )38 !אגם )35 !ל־ דומה

 )43 באפריקה! מדינה )42 בשבילך! )41
 פקודה )47 צדע! )45 ענקי! מיקווה־מים

 פופאי! על החביב המזון )48 מפורשת!
ה נוזל )52 הגוף! משאבת )51 נש! )50

 אליל־בית! )57 הגלים! קול )54 חיים!
 אולם! )64 !רפואה )62 !בערבית ראש, )61
מ )67 אכזרי! )66 צרפתי! מלרוין )65

 )70 יבש! מידת )69 הצלילים! סולם
 תמימות! )72 (ש״מ)! אנגלי שחקן־קולנוע

 היד )77 המיטבח! מכלי )75 אדמה! )74
 !בילבד )83 !צעד )81 !חור נקב )78 !שלו

 הפתח! מיכסה )86 (ר״ת): חיל־אוויר )85
 מונח )91 הנדסית! צורה )89 מספיק! )88

 )95 השוואים! מן )93 החשמל! בתורת
 )100 !מספיק )98 !מילת־שאלה )96 !נבון

 )104 !ענף )103 !תבואה )102 !משורר
ביתי. צמח־נוי )105 קוסמות!

:מאונך
הבקר! מעון )3 !חומת־מים )2 !כשל )1

 !למטה מלמעלה בוא )6 !באנגלית כן, )4
 הצוללת )12 אד! )9 רשע! )8 צד! )7

 מיכל )61 בגליל! קיבוץ )15 שנעלמה!
 הציפור! צאצא )19 אריה! )17 לנוזלים!

 (ש״מ)! ארה״ב נשיא היה )21 גור! )20
 פרפר־לילה! )24 (ר״ת)! נזכר־לעיל )23
 עוקב )29 !ישן )27 !בפראג כזה היה )26

כס איסוף )33 קובעת! )30 הברק! אחר
 )37 לכאן! )36 ממצע־המיטה! )34 פים!
 מסולם )41 !אנגלי תואר־כבוד )40 !מעיין

 )47 גבבה! )46 אדון! )44 הצלילים!
 )53 אמיתה! )50 המזלות! מן )49 עבר!

 כיסא־ )55 חירות! )54 קדום! כלי־נשק
 (ר״ת)! ראש-אגף )58 בתוכה! )56 כבוד!

 )62 !יקרה אבן )60 !יבש רקיק )59
 כוכב־קול־ )66 !בת־קול )63 !לגעת עליך

 של מושבו מקום )68 !אמריקאי(ש״מ) נוע
קוצ פרח־נוי )73 !מטרה )71 !האפיפיור

 הצדדים! מן )77 אבר־תנועה! )76 ני!
 חיוני )82 דתית! כיתה )80 עליצות! )79

 להט! )85 מעובה! גיבעול )84 למישפט!
 )94 עצם! )92 לאלתר! )90 מכשף! )87

 !מיזרח )97 !בתורה גדול )96 !למרות
מילת )101 (ש״מ)! גרמני מלחין )99

בתוכו. )103 בטן! פרי )102 זרה!

מכחכים
)6 מעמוד (המשך

 בקריאה: ושוב שוב פונים אנו לכן בינו.
 מישפחותינו את לרעה תפקירו אל אנא,

ו פתוחות בזרועות המחכות האומללות,
לישראל. לעלות חם בלב

 יו״ר, כן־כרוך, ישעיהו
 אשדוד מזכיר, ישעיהו, ואביהם
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ת *ם1ני3 רו אדי
״קמ ברעם חיים של כתבתו על

 במדור מוות״, דינה — בודיה
הזה״ (״העולם קטן״ ״עולם
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החד את חופף בכתבה הדברים תיאור

 כלי- באמצעות מקמבודיה המגיעות שות
 בפנינים מעוטרת הכתבה אולם, התיקשורת.

הקומה התעמולה של הריטוריקה ממיבחר

ברעם חיים
חושבים״ ״לעשות

תה את לעצור ״אפשר למשל: ניסטית.
 והסובלני השקט העם של הגוויעה ליך

 של מפציציו על־ידי לגזרים ששוסע הזה,
 של הדמים שילטון ועל־ידי קיסינג׳ר הנרי

.״,רוז החמר
״האח ארצות־הברית על כי קובע, ברעם

 התרבות להכחדת הישירה המוסרית ריות
 כנראה מוסיף, והוא העתיקה״. הקמבודית

 באורח עימו השמורות ידיעות סמך על
 ויאט־נאם מתחלקת ״בינתיים כי בילעדי,

 ומבצורת מרעב היא אף והסובלת העניה
קמבודיה״. עם הדל במזונה
 דינה קמבודיה למה נכונים, הדברים האם
 ברית־ האח־הגדול, עזרת והיכן מוות?

? המועצות
 אשמה ארצות־הברית על להטיל הניסיון

הקומוניס למעשי חלקית, גם ולו מוסרית,
 בני־בריתם ונגד שנגדם — הקמבודיים טים

 — ארצות־הברית לחמה מהוויאט־קונג
 הטוב הרצון בעלי של דעתם את להסיח

 שבא ומעוות, מביש תעמולתי תכסיס הוא
 הקמבו־ הקומוניסטים :העירומה האמת מן

 ה־ העם מן כמחצית שהשמידו הם דיים
 תחת ברעב נמקה השניה המחצית קמבודי.
הפרדויאט־נאמים. הקומוניסטים שילטון

 לאסון, מוסריים שותפים מחפשים אם
 שבמערב הסאלון־מארכסיסטים הם אלה הרי

 כל לטהר המוכנים השוטים, וחסידיהם
בברית־המועצות. נוגע והדבר במידה שרץ

 מצפון. ובעל צעיר אדם הוא ברעם חיים
האח כבמאמריו זה, בעניין לו מציע אני

 שקופה, תעמולתית מגמה בעלי שהם רים,
חושבים״. ״לעשות

רמת-גן ביליצר, אריה
שקורא מי ברעם: של תשובתו !•

 יכול לא קטן עולם המדור את בקביעות
 פרו־סובייטית בדעה־קדומה אותי להאשים

 אירוע שאוקרוס, דייוויד של ספרו דווקא.
 קיסינג׳ר שהנרי בוודאות, מוכיח צדדי,
ל אחראים בכלל וארצות־הברית בפרס
 דוד. מהחמר פחות לא קמבודיה שואת

 הפיקוד דרגי וכל הקונגרס .עקיפת תוך
 קי־ והנרי ניכסון ריצ׳רד הצליחו בצבא,
 על חומר־נפץ טון אלף 529 להטיל סינג׳ר

מילחמת־ בכל :השוואה לשם קמבודיה.

 אלף 160 קפאן על הוטלו השניה העולם
ממ שוו״אט־נאס ספק אין חומרי־נפץ. טון

 נוכח קמבודיה, בהצלת הירואי תפקיד לאת
 בפול לתמוך האמריקאית־סינית הקנוניה

דוד. החמר של הפיהרר פוט,

זי הרווחים נעדמו לאן
 באירגון מיליונים של חפטדים על

 שהתפרסם כפי הגליל״, ״קניות
 (״העולם והלירה״ ״אתה במדור
).2173 הזה״

עבד הזח, האירגון של פנסיונרים אנו
 לנו נדמה המושבים. כצרכניות מטעמו נו

מוכ אנו וברצון הכל, יודעים אתם שאין
אותכם. לעדכן נים

 שנים, 17כ־ צרכניה כמנהל עבדתי אני
 12 במשך חשבונות כמנהל עבד ואחר
קי לא לגי־מלאות פרישתנו אחרי שנה.
 המיפעלים בכל הנהוג דבר פיצויים, בלנו

במדינתנו.
 נתנו מאד, רבה במסירות עבדנו אנחנו

ב לעבוד למרחקים נסענו בריאותנו, את
 לא כך על וכתודה המושבים. אותם כל

• הפרישה. בעת פיצויים קיבלנו
 האירגון, של הרווחים כל נעלמו לאן

לכך? האחראים הם ומי
 בבתי־חרושת אלה כספים השקיעו הם

 עבור תפקידים ליצור מנת על למיניהם,
במשכו מנהלים תפקידי שלומם, אנשי

גדולות. רות
 כללו ולא הסכמי־עבודה, על ידענו לא

בהס העובדים של בהסכמי-עבודה אותנו
 והטבות משכורות מקבלים אשר תדרות,

 היו לעבודה אותנו קיבלו כאשר שכר.
 פיצויי נקבל שלא לגו להודיע צריכים
פרישה.

ש הביקורת תוצאות מה לדעת ברצוני
 בתנועת היהודית הסוכנות מטעם נערכה

ההפ מסתכמים כסף בכמה — המושבים
 באיר־ הוקמו לא ומדוע האירגון של סדים

פיצויים? לעובדים לשלם כדי קרנות, גון
 1978 שבשנת לידיעתכם, להביא ברצוני

 בן בית־מלון הגליל קניות אירגון קנה
 עם פגישות עבור בצפת, קומות שתי

 נקנה כסף מאיזה בגליל. המושבים חברי
מכספנוו הזח? המלון
 פיצויי- לקבל זכותנו על עומדים אנו

 במדינת־ישר־ אחר אחד כל כמו פרישה,
 גובל זקנים, לאנשים פיצויים אי-מתן אל.

ציבורית. בשערוריה
נהריה פלטיציאנו, אברהם

בגין שד העוזלמ״ם השיאים
חטאר... ובכל בחקלאות בכלכלה,

עומ מסויימים אנשים למה להבין, קשה
 להתפטר. צריך בגין שמנחם כך על דים

 אגודת־יש־ בידי השבוי חולה, אדם לגבי
בכל שמבין אמונים, גוש ומתנחלי ראל
 וב־ קליאו, שלי, כלבת-ד,בוקסר כמו כלה

בגין מנחם — פחות עוד מדיניות־חוץ

יוצא־מן-הכלל. באופן הצליח שלנו האהוב
 של הפעיל בסיועו — הצליח לא האם

ה את לשבור — שלו הנאמן שר־האוצר
באינפלציה? העולמי שיא

 של הפעיל בסיועו — הצליח לא האם
 לנו לרכוש — שלו שר־החקלאות הגנרל

 מאשר יותר, קצר ובזמן אוייבים, יותר
 דרום- רודן או דרוכדאפריקאי גזען כל

? אמריקאי
 פרם־נובל על נוסף בגין! הכבוד, כל

 מטעם מייוחד לפרס גם הוא ראוי לשלום,
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