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ה עולם )5 ספרד! יהודי היו אלה )1

הענבים! את דורכים בה )10 צלילים̂.
ש קידומת )14 עבורו! )13 לאן? )11

!הצלילים מסולם )15 !שניים משמעה
גר מלחין )20 < בתוספת )18 !גורל )16

ה בתורת מונח )22 !סלמון )21 ! מני
 דוד )25 גרגרים! ערימת )24 חשמל!

 יהודי בין הקטן ההבדל )26 ראש! בלי
 פי־ )31 !מישתח )30 !פואמה )28 !לגוי

 )34 ל־! דומה )32 !(ר״ת) קוד־הדרכה
.שיחה )38 !נחל ערוץ )35 !בן־צבע !39( 
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!מטרופולין )74 !מובן )72 !ירק־גינה
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אירופי. אצולה
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 !להסקה המשמש חומר )79 !(ש״מ) חון
 בקע! )84!הציפור בית )82!קטן מאור )80
 ראפיה; )90 מעופף! )87 הבעל! אחי )86
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ממצבי־הצבירה. )103 !עתיקה מידת־שטח

מכחכים
)6 נזענזוד (המשך
גו ממשלתך מדיניות כי לך ידוע האם

 ההווה, את רק לא ומילדינו מאיתגו זלת
 אלא מתאים, וביגוד אוכל מניעת על־ידי

 חינוך מהם שמונעת בכך העתיד, את אף
ה ורווחה סעד בריאות, שירותי מתאים,
ותור עובדים אנו למענם כי להם. מגיעים

מים.
 מאות דנה ממשלתך מדיניות כי הידעת

 למצוקה לרעב, בישראל ילדים אלפי
וייאוש? נחשלות של ולעתיד
 וחיילי פועליך אנו ראש-הממשלה, כבוד
 להיטיב שהבטחת העם, הננו אנו צבאך,
הצע של התוצאות את זועקים אנו עימו.

 הטומן עתיד בחרדה וחוזים הכלכליים דים
יותר. עוד קשים ואסונות גזירות לנו

 גרמה רק הכלכלית ההנהגה החלפת
 עד אותנו שהביאה המדיניות להחרפת

 אם והיושר, האומץ בך יש ואם הלום.
 ישראל, לעם אהבה של זיק בך דולק
 התפטר! אנא עליה, הכרזת רבות שכה

כולו. ישראל עם ולמען למעננו
בית־שמש ועד־הפעולה, בשם וכרכו, אלי

3(0 וע3ש
 עלינו הנא השבוע בחובו צופן מה

1 לטובה
 השיר צלילי בוקעים במוצאי-השבת

 — ואמנם ובטלוויזיה. ברדיו — טוב שבוע
 החזון. מתגשם — השבת במוצאי
 המזון! יתייקר — הראשון ביום
 הביצים! יתבקעו — השני ביום
 העצים! פירות כל — השלישי ביום
 ההדברה! חומרי כל — הרביעי ביום
 ירקות! שאר — החמישי ביום
 וליקר! משקאות — השישי ביום

משתכר. המדד — ובשבת
אביב תל־ אילץ, שמואל

(נזו־ל.) טבייד7דרנ צד״ג
 פתח גור, מוטה לשעבר, הרמטפ״ל

הגנ במילחמות חדשה במערכה
 הוא כך ועל ישראל, של רלים
מייוחד. לצל״ג ראוי

לח — עתה לנו שחסר מה בדיוק זהו
ב ולפתוח הגנרלים של לשדה־הקרב זור

 של הזה, המרנץ המחזה חדשה. מערכה
ובמי פעיל בשירות ואלופים, רבי־אלופים

שפו בחימר, זה על זה המסתערים לואים׳
המו את לשפר עשוי ובשינאת־אחים, כה

של קומותיהם את ולזקוף הלאומי ראל

 מחמת כה עד שפופים שהיו הישראלים,
הכלכליים־חברתיים-מדיניים. התנאים

 את שירה הגנרל גור, מוטה ראוי באמת,
ה הגנרלים במילחמת הראשונה הירייה

 לגנאי! ציון מייוחד: לציון עכשווית,
חיפה טוראי(מיל.), גנני, אבשלום

שה ת ק עשיר להיו
 זקוקים הישראלים התעשיינים

 הסבה יעברו שלא למה לרחמים.
? מיקצועית

 של טענותיהם את שומעים ושוב שוב
 הרובץ הכבד הנטל בגלל התעשיינים,

 להיות קשה כי לתומו, שחשב מי עליהם.
 על שיביט כפיים, מיגיע ולהתפרנס פועל

 מנקרת אחת שאלה המיסכנים. התעשיינים
 תעשיין רואה כשאני פעם, בכל בראשי
 את קורא כשאני או בטלוויזיה, אומלל
אינם למה :בעיתון התעשיינים טענות

 העגום ממצבם מהפכנית מסקנה מסיקים
 הסבה ועושים התעשייה את לנצח ונוטשים

פשוטים? פועלים והופכים מיקצועית
 פחות ישלמו כפועלים לא? למה באמת,

ספרים. לנהל יצטרכו ולא מס־הכנסה
חיפה דיבנר, בועז

והשנטרים ו־ודט
 המישטרה של תלונתה בעיקבות

 תקיפת על הבוהימה, ספרית נגד
).2203 הזה" (״העולם שוטר

בדו בדוהה, מאופיינת צהובה עיתונות
זר־ זהוב לא בטריוויאלי. בסנסציוני, חה,

דלאל ויולט
זוהר זהוב

 תורם שאינו מלוכלך, צהוב אם כי הר,
החיים. לאיכות מאומה

 שנים מזה מכירה אני דלאל ויולט את
 האנשים כל על המאפיל יקר אדם רבות.

 הארוכה בגלריה להעמידה מדוע אז מסביב.
ולהת וחשיבות, טעם חסרות רשימות של

 להמציא ועוד אומלל, מאורע על עכב
! ? עליו להסתכל שקשה ויזואלי עיוות

תל־אביב אפור, הדס
 של תצלום שלחה אפור הקוראה •
תמונה. ראה — דלאל ויולט

אמונים הימנו!
בממ ובמישפט, בחוק שמזלזל מי

 לו שיהיה ראוי — ובכנסת שלה
ה ההימנון תחת משלו הימנון
לאומי.

הצעתי: והרי
 עוזי גם קח / תרמיל קח מקל, קח
 שם נעשה / לגדה איתנו בוא / וגליל

 / בלבבנו הפועמת הרוח כי / מהומה.
. היא אלוהים רוח ת.. א ז

 לא / לכרוע ירדה גמלים אורחת לא
 אחים, זה / כוכב. מול אל היא דבשת
 את לכבוש ביד יד / — שבמולדת אחים
עד... שכם צ נ

הרצליה *טוסטר, חזי

הו־ות3ה
פור )2203 הזה (העולם במדינה במדור

 לניתוח הבין־תחומי המרכז על כתבה סמה
 תל־ אוניברסיטת שליד טכנולוגי וחיזוי
 רז. ברוך הפרופסור של בראשותו אביב,

 לפרופסור כתבה באותה שיוחסו הדברים
 הזה העולם שכתבת הדברים היו רז

ישי ציטטות ולא עימו שיחה אחרי הבינה
 לפרופסור יוחסו מכך כתוצאה מפיו. רות

 ביקר, שלא דברים על ביקורת דברי רז
 בראשו עומד שהוא הבין־תחומי ולמרכז

 אם בהן, עוסק הוא שאין פעילויות יוחסו
המש האינטנסיביות בדרגת ואם בכלל

 וידאה לא אי-הבנה בגלל הכתוב. מן תמעת
 הדעות את משקף אומנם שהכתוב הכתבת
 לה שאין בנושאים רז הפרופסור שהביע

בהן. מומחיות כל

 פור־ )2204 הזה (העולם אנשים במדור
)14 בעמוד (המשך
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