
 ;הספרדית הסימפוניה מחבר )35
 התנשאות )39 ;ילדים משחק )38

 ;בבקשה )41 !אדמה של טבעית
 )45 !3.14 )4ג אומן! מחנו, )42

 )48 שד! )47 בכנסת! תנועה
 מרכז )51 ! רעב )50 ! שכבה נדבך,

צייר )54 !מגש )52 !חשיבה
 עיר )57 צרפתי! אימפרסיוניסטי

ל טנא )62 !שמח )61 !בסוריה
תת!  )65 תיבות! ראשי )64 פי
 )67 אריג! )66 ישראלית! צוללת
 אוסטריה ר״מ )69 ברירה! מילת
 !ריבע )70 !1ה־ מלחמה״ע אחר

מדי )75 ! תעלה )74 ! מנגינה )72
 )78 יושב! מאין )77 צ׳כי! נאי
 של דבר )83 !עליונות )81 !הרג

 )86 מפולת! של גל )85 ממש!
 הים אל )89 בזבז! )88 ראדאר!

מנשיו שתיים שם )91 !הרומי
 !בצבא תרגול )93 !8ה־ ד,נרי של
 !גבוה )96 !עתניאל של אביו )95
מירב )100 !לראש משענת )98

 !קדושה קריה )102 !כדור־הארץ
 קליע )104 !הצדף כעין שיש )103

התזמו מייסד )105 קונבנציונלי!
הפילהרמונית. רת

:מאונך
(ר״ת)! עברי ומתרגם סופר )1

 וכינויו עכו מושל )3 קיר! )2
 אריג )6 !מכשף )4 !״רב־טבחים״

 קח! )8 עצום! כביר, )7 מובחר!
 !למחול״ ה״הזמנה את חיבר הוא )9

!נקראת שהיא כפי המילה צורת )12
מהשפתיים! שמוצאן האותיות )15
!סלידה המעוררת הדור אופנת )16
חור )20 שאול! )19 וניל! )17

ליצירות לעג חיקוי )21 !בסלע
זמ המהפכת האות )25 ספרות!

בכדו מצב )26 נצח! )24 נים!
 )29 אוסטרי! מדינאי )27 רגל!

 עתיקה מצודה )30 (ארמית)! לד
 !רחל של שיר שם )33 !בגליל

 מבצר עיר )36 !בבנק מקצוע )34
 )40 !ק. בת. מחזה )37 !בצרפת

 לאחר ר״ת )41 לרשותך! קבל
 על מבצר עיר )44 אדם! של שמו

 )47 יחם! מילת )46 בנילוס! אי
)53 גזם! )50 זבל! )49 קרש!

פרקש נחמן
שמרני רפואי מימסד

ד3 ת שיר כנ ס !□,ח* ב
 ריפויו למען ציבורית קרן
 (״העולם פרקש נחמן של
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 שפירסמתם הכתבה בעיקבות

אמנם נפצע פרקש :להעיר ברצוני

תוא־
 מאז .1974מ־ ההפרדה

אל־ קו את לצייר מותר
מוחמד. ראם עריש

הרצליה צינמן, חיים

 מין! )55 לציית! מאן )54 גת!
טי )58 !השח־רחוק ממציא )56
 )60 !ריח חוש נטול )59 ! פה

 חדרון )63 !משתחווה )62 !נבל
 אותו! בלדתה מתה אמו )66 צר;

 גיס, )71 !האוהבים של הקדוש )68
 !החשבונות עורך )73 !הבעל אחי

 )79 !חזק זרם )77 !נחלש )76
שלמות; )80 תורכי; מרחץ בית

 )84 נוזל! ואינו מוצק אינו )82
יש מעיטורי אחד )85 ;רב סיפוק
 ■פץ חומר )90 אמיתי! )87 ראל!

 הריחיים! מאבני אבן )92 (ר״ת);
 ;באביב אותנו המבקרת ציפור )94
 מכונת )97 ;בצמחים מחלה )96

(ארמית יצילנו האל )99 ;יריד,
 מתוח חוט )102 ;נופל )101 !ר״ת)

!השקט )103 ;למדידה

 מפצע לא אך בירושלים, ברגלו,
 היא הנמק סיבת הנמק. ההל זה

 סמים מנטילת הנובע בדם, זיהום
 כדורי שלושה — מסוכנים

ליום. אל־אס־די
 את ברבים לפרסם מאד חשוב

 ולשפץ לטייח ולא לאמיתה, האמת
 להשקפות בהתאם המציאות, את

המימסד של המוטעות הרפואיות

ק! נייר על רק ד קו
ת זו  ההצלחה מתכונ

ך של תי !תמונו
 שלך הצבע שתמונות דואגים אנו

!קודק נייר על תהיינה
 גדול, ופלשים מצלמות מבחר

 נוחים. במחירים
 י !י בין־רגע צלומי-דרבון,

ה  מכירה. — החלפה — קני
היום! כל סגור שלישי בימי

ד1ט1י1 נ ד ב
ב רחו ה, כ ן חי נ לו ת 31 ה

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי
227118 ,227117 טלפון

ס
א׳ד־אל פירסום

 תל״אביב 110 גביתל אבן
אנטוקולסקי) (פינת

 מגרש בעל
 בו!■□ בית

אתת פעס
בע״ר סיימון

ה ר ב ן ח י בנ  ל
: ל 03־843331 ט

הו חובה זוהי השמרני. הרפואי
ה את לגלות ומצפונית מאנית

 שכל בכדי — הלא־נעימה אמת
ל הנוטים או המשתמשים אותם

 במה היטב יידעו בסמים השתמש
המדובר.

 הזה העולם כתב עם בשיחתי
הירו שהרופא במפורש, הדגשתי

מדי רופא הוא המלצנו עליו שלמי
ממ (למחלות ומומחה מוסמך ציני

וב באמיתותה ששוכנע אירות),
 הטבעונית האסכולה של נכונותה
 כ־ הצגתנו תמוהה לכן ברפואה.
ה ותמהוניים, קנאיים טבעונים
וה טבעוני ברופא רק מאמינים
 נור־ רופא על־ידי לבדיקה מסרבים

מאלי־כביכול.
 שלפרקש לכתב הסברנו כאשר

נסי את לממן כספיים אמצעים אין
 טיפול, לקבל כדי לירושלים, עותיו
 ארצית מגבית לערוך הכתב הציע
 מכיסו כסף סכום במקום בו ותרם

• הפרטי.
ו הכתב של הצעתו את שקלנו

 ללכת שרוצה מי כל אותה. קיבלנו
ה את לשלוח מוזמן בעיקבותיו,

ו פרקש, של כתובתו לפי תרומה
התורמים. לכל מראש מודים אנו

אמירים זמיר, שלום
נח : התרומות לאיסוף הממן 9

 ב — חב״ד חסידי של קבוצה שד
 ״מנות׳־ חילקה — כמובן גיוס. גיל

 התרגלני יחידתי. לחיילי פורים
 מזון :בצד,״ל הדתית לכפייה כבר

 בשבת אש הדלקת איסור כשר,
הזדמ בכל תפילות האוכל, בחדר

הכיפו ביום מזון אספקת ואי נות
 לתעמולה נוספה הזו הפעם אך רים.-

 כפי מיסחרית. תעמולה גם הדתית
 לחיילינו ״מוגש :ב״מנה״ שנכתב
 בנק של האדיבה בעזרתו היקרים
ב מצאנו, השקית בתוך לאומי״.

 גיליונות. שני ממתקים, לכמה נוסף
 ש־ צה״ל לחיילי להזכיר בא האחד

וב הבנק, על־ידי מוגשת ה״מנה״
 כי מבשר גם הוא הזדמנות אותה

משכו את החיילים יקבלו מעתה
 ובנק הבנקים באמצעות רותיהם

ה הגליון לשרותם. עומד לאומי
 פוריב למינהגי כולו מוקדש שני

ב החב״דית, הכת של ולתעמולה
בל״ל. עזרת

 אחרים, רבים חיילים כמו אני,
ל קץ לשים הזמן שהגיע חושב

 שינתן או בצבא, הדתית תעמולה
 להפיץ חילוניים לחיילים החופש
חילונית. תעמולה בצבא

חיפה סדיר, בשירות חייל

ת סלילי

שה א פוליטרזק ס
נת! של סיפורו גיבור על

 שהוז הדיו״, ״דגל שחם,
 נייר׳ של ״נמל במדור כר

).2217 הזה״ (״העולם
 בכינוי שנודע יולין, אלכסנדר

כ לפני נפטר פוליטרוק״, ״סאשה
ה בשנותיו אותו הכרתי חודשיים.
 שעסל ונעים, נוח כאדם אחרונות,

 הממשלתי בבית־החולים בסיעוד
בולאי היה כן בהתנדבות. בנהריה,

ז״ל יולין אלכסנדר
שרוף בולאי

 אהבת את להנחיל שדאג שרוף,
 הקי! הוא ולנוער. לילדים לבולים

 ובמעלור באופקים אספנים חוגי
 ב זכה באופקים שהקים החוג עם

 שנערכו בולים בתערוכת מדליה,
 בהתנד והכל בשווייץ. כשנה לפני
 ע לכפר כדי תמורה, ללא בות,

דור. שנות לפני שעשה הטעות
תל־אבי! מרקוביץ, צבי

:20 הזה העולם


