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:מאוזן
 של יד-ימינו )5 !אירופי תואר-אצולה )1

ל! )13 נצח! )11 שביב! )10 הבוס!  מזי
ר! )15 במידבר! אבותינו מאכל )14 י ז  ו
גון! )16  ממציא )20 בפה! ■עצם )18 י

 הבגד! להקשיית משמש )21 הטלפון!
 רטוב )25 השנה! מעונות )24 סיום! )22

 !ויקר דק ארג )28 !ויכוח )26 !במיקצת
 )32 יחידת־זמן! )31 חקלאית! חווה )30

 יתן )35 הזה! במקום )34 היושנדראש!
 )41 !בת-קול )39 !ל* דומה )38 !תנובה
ל! צער )42 נוכרי!  )45 הבל! )43 גדו
 שלילה! שמשמעה קידומת )47 פעולה!

 גדות שתי מחבר )50 עמוק! זילזול )48
ף! )52 הווייה! )51 נתינדמים!  )54 ענ

ל! כעם  )62 תבואה! )61 רטט! )57 גדו
ח! תבלין פ  )65 (הפוך)! מתרחש )64 נ
 )67 למטה!! מלמעלה בוא )66 נהרה!

 צייר )70 פרח־נוי! )69 בתענית! שרוי
 מחל )74 עלווה! )72 (ש״מ)! ישראלי

 ישראלים סופרים צמד )75 זכותך! על
עיר־נמל )78 שמן! מץ )77 (ש״ם)!
ג! )81 בארץ! עתיקה  קידומת )83 שי

ף! )85 הולנדית!  לכיסוי משמש )86 גו
 כלי־שייט )89 !מסולם־הצלילים )88 הגג!
 !נפוצה מילת־יחם )93 !עולז )91 !קטן
 )98 יהושע! כבש אותה גם )96 נם! )95

 )102 בתוכך! )100 ענקי! מיקווה־מים
 )104 אזרח. כל על מושת )103 נחפז!

פשר. )105 לרחיצה! משמשת
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:מאונן•
בשחמת! כלי )2 חורפי! מינעל )1

שע! )4 עבות! חורש )3 ע! )6 ר  )7 נ
שא! )8 דקה! בהמה  )12 הרי! )9 ני
 המשותפת משאת־נפש )15 לגעת! עלייך
 ראש־ )17 !דומם ולא חי לא )16 !לכולם
ץ צר מעבר )19 !(ר״ת) לישכה  !סלעים ב

 )23 !כולם מעל נמצאת )21 !צאצאה )20
 !מכשיר־עינויים )24 !מפורשת פקודה )23
 !פיסגה )29 !ישן )27 !הקרקע טיוב )26
ר! נותן )30 דע! )33 או אב! )34 יו  דו
ל! עשיר )37 הבית! בהמות )36  )40 גדו

!לכאן בוא )41 !החיים נוזל  קידומת )44 !
ל! גוי )46 שניים! שמשמעה  )47 גדו

 )50 בדגים! אבר־הנשימה )49 להבה!
טור חרק )54 !הציפור צאצא )53 !חייץ
ני!  תנועת- )56 תמר! של בעלה )55 ד
 )59 נפוצה! מילת־יחס )58 בים! מים

 מתכת )60 בכיסו! מצוייר. הפרוטה שאין
 תחמושת )63 בגד־שרד! )62 מחושלת!

סקסו )68 בעמק! קיבוץ )66 קדומה!
 במרוצה עקב )73 צמד! )71 אליות!

הנגב בירת היא )76 !מישהו אחר
 מלחץ- )79 השעון! מחלקי )77 (ר׳׳ת)!
 מיפתן! )80 מאוד! ידוע איטלקי אופרות

 !ואדי )85 ;פנוראמד, )84 !הגפיים מן )82
לן! )87  שלישי גוף )92 ספר! )90 אי

 !בטלוויזיה פופולארית תוכנית )94 !יחידה
 ממלא- )99 רגולאטור! )97 גרם! )96

 סופר )102 !ש... פיות )101 !(ר״ת) מקום
הבקר. מלכסיקון )103 (ש״מ)< עברי

מכחבי□
לירדן גד*ח שת■

 החצי ״איפה הכתבה בעיקבות
).2208 הזה״ (״העולם ן!״ השני
 בית״ר מעו״ז בוגרי של תמונה פירסמתם

 החוק החלת למען בהפגנה בראשון־לציון,
 אי־ עקב ושומרון. יהודה על הישראלי

נגד נערכה ההפגנה כי כתבתם, הבנה

בית״ר סמל
שתיים? או גדה

 הארצית ההנהגה ראש — גרביץ שלומי
סוקולפקי, אביהיא. ולא בית״ר, של

בית״ר,ראשון־לציון מעו״ז מפקד
 החוק את להחיל יש שבו המרחב •

 ראה — בית׳ר למייסדי אליבא הישראלי,
בית״ר. סמל

תם שאלות
ה אפליית ועל צינור כספי על

נשים.
בר? ההסתדרות עיתון את מממן מי  ד
 להחזיק בהיקפו גדול כה עיתון מצליח איך

 נתמך האם היום? של באינפלציה מעמד
בכספי-ציבור? דבר

 אפליית על הרבה מדברים האחרון בזמן
 בפרט. הציבורי ובסקטור בכלל, נשים

 אין מדוע הליכוד: ראשי אל לי שאלה
 ומדוע בממשלת־ישראל, אחת אשה אפילו
 כהן גאולה ח״כ — אחת אשה רק היתד.

בכנסת? חירות בסיעת —
ירושלים ארציאד, שימעון

ח קס  הא״ת־אללר. סוי
מאיראן

מ נטורי-קרתא איש של הצעתו
ירושלים.

ב׳׳ה
 המישמר על עיתון את חלילה קורא אינני
 מישהו אבל הזה, העולם את שלא ובוודאי
 המישמר, בעל שהתפרסם קטע לי המציא

 שאשה כתוב ובו תש״ם, כסליו ל׳ ביום
בטהראן. להורג הוצאה בזנות שהואשמה

 הזאת הכופרת לממשלה בזה פונה אני
 בית־ בארץ גם ולהקים איראן בדרכי ללכת

חן מהפכני, דין  המואשמת אשד. כל שי
להורג. בזנות שעוסקת ובוודאי

 לי מסר הזה העולם של הכתובת את
 בעיתון חלילה, נוגע, אינני נאמן. ידיד

שלכם.
ירושלים קרתא, נוטר

והשדכנית 3ד.ח״
 ״העולם של השער סיפור על

 הלנה השדכנית ).2208( הזה״
 לי הציע פרס ״שימעון עם־רם:

נכנסת.״ מקום
 למצוא שמח (אני איתכם שוב ...אני
תודה!). בעתון. שלי מכתבים

 שבוודאי נושאים שני על להגיב לי הרשו
 העולם של האחרים הקוראים את גם יענינו

הזה.
 המכחישה ידיעה קראתי המערך בביטאון

 עם־רם, הלנה השדכנית של הצהרתה את
 החתרן פרם, שימעון של הצעתו בדבר

 המערך ברשימת אותה להציב נלאה, הבלתי
הבאות. בבחירות לכנסת

 הכחישה הלנה שהשדכנית נאמר בידיעה
 בעל כתב ו״כי הללו, הדברים את שאמרה

הזאת״. ההצעה את המציא פרוע דמיון
 על־ נאמרו הדברים שאכן הנחה מתוך

 חזרה ולמה מדוע השערה לי יש הלנה, ידי
הזה. להעולם מדבריה בה

בחי ייערכו מאד, בקרוב כנראה בקרוב,
 יהיה פרס ששימעון וכנראה חדשות, רות

טו ביחסים מעוניינת והיא ראש־ממשלה,
 באחרונה רק הרי המדינה. מנווטי עם בים

 שהלנה כזה, משהו או תגמולים, על קראנו
ו (שידוכים היהודית מהסוכנות מקבלת

יורדים...).
 ל־ הכנסת במיזנון פניתי כאשר אגב,
 בנידון תגובתו את וביקשתי פרס שימעון

מר: רק הסכים הוא  הטובה ״ההתקפה לו
אמו במיוחד ההתעלמות! היא — ביותר

הזה.״ העולם לגבי הדברים רים
 אכן לי נדמה בפוליטיקה, שמתעניין כמי

 על הגיב לא עוד מעולם פרם ששימעון
הזה. בהעולס כלשהו פירסום

ירושלים כר״חיים, ד.

גולן טירוף
 (״העולם הכוכבים״ נין ״פנינה על

).2210 הזה״
 בפני שלכם ההתרפסות לנו מובנת לא

 גולן. פנינה שמייצגת הדוחה, התופעה
ש פעם כל שופכים, שאתם הדיו כמויות

 ממש מדהימות — הפה את הגברת'פותחת
 לחדש, מה לה שאין אשד. לערכה: ביחס

 לה ושמכתירים מייוחדת, בשורה לה אין
 מה על אותה ומשבחים לה לא כתרים

 והשד יופי שנינות, חכמה, — לה שאין
מה. יודע

 מאין יודעים שאיננו שחולשתכם, דומה
 שנקרא מסויים, אנשים לחוג — נובעת היא

 בהחלט היא ליצלן, רחמנא הנוצץ״ ״החוג
 אתם שבה להדהים עד הרצינות בעוכריכם.

באוב- גובלת משם ציוץ כל על מדווחים

וידיד* גולן פנינה
השורות בין

 מסוגלים שאינכם הרגשה גם יש ססיה.
 רצינית ביקורת מילת ולו עליהם לכתוב

אחת.
 פנו כן, אם עליכם? מאיימים תגידו,

 מזה. להשתחרר התחילו לא, אם למישטרה.
 ומעניינים יפים יותר הרבה דברים יש

הזאת. בארץ
 על הסיפור את שוב תספרו אל רק

 היא השורות״. בין המסתתרת ״הציניות
 אך — הגברת במחשוף מסתתרת אולי

המפארת! בכתבה לא
הגולן רמת גשור, ורותי, חזי

# • #

! ?1׳ - ?זיכזח
מפ״ם. בוועידת נדון שלא הנושא

ש מפ״ם, שבוועידת לב שמתם ...האם
הזכירו ולא כימעט שעבר, בחודש נערכה

)10 בעמוד (המשך
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