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:מאוזן
רו בצ׳פקווידיק התאונה )1

 < תובלה מטוס )5 : אותו דפת
 לשעבר או״ם מזכיר )10

 )13 קולח! נוזל, )11 (ש״מ)!
 )15 חרבה; )14 שבלים; קני
 מקראית חיה )16 לרבות; בא

 )20 עני; )18 משובח; שעורה
 הר )21 שנון; בריטי מחזאי
 שדה )24 אנקול; )22 בארץ;
 )26 הגיע; )25 נחרש; בטרם
 ;שוקת )28 !עץידק קיסם,

 מפקד )31 הבעה; מראה, )30
 )34 אבל; כאב, )32 חטיבה:

 סופר )35 בספק; מוטל אינו
 קסידי: של זוגו בן )38 גרמני;

 ריאליסט ישראלי צייר )39
 )42 חמישה־עשר! )41 (ש״מ);

 צ׳כי מדינאי )43 צ׳כיה; בירת
ב טירון )45 ;(ש״פ) שהתאבד
 הוצאת של שמה )47 מקצועו;
 העולה עשב־רע )48 ספרים;
ב אורך מידת )50 בשדות;

 מספר משורר, )51 בריטניה:
 )52 (ש״מ); אמריקאי ומבקר

גר קומפוזיטור )54 :ליבו גבה
ל ״הזמנה לנו שלח — מני

מט )61 עוף־ים; )57 מחול״;
 גם משמש צמח, )62 יפני: בע

 )65 שנון; )64 לקפה: כתחליף
 אבשלום של קברו מתחתיו עץ,

תרבות־דיור )66 :פיי׳נברג
 ;נח של בכורו )67 ;(ר״ת)

 נם הנביא אליהו שמדבר, )69
 הרפתקאות סופר )70 תחתיו;
אש לגריפת כלי )72 אנגלי:

 ;דליים לנשיאת מנוף )74 ; פה
 סופר )78 ;טכנאי־שיניים )75

נוזל )77 ;יהודי אמריקאי
 )83 :גדולה עיר )81 ;צמיג
 רש״י; של נכדו התלמוד, פרשן

 שהופצצו הגשרים מספר )85
אינס )86 העשרים״; ב״ליל

 אנא; )88 חזקה; נטייה טינקט,
 נערכים שבו באנגליה מקום )89

 צדיקים; מספר )91 מרוצים;
 רכוש )95 מפרד״ם; אחד )93
חש עצמת של יחידה )96 :רב
;ויונקים עוללים )98 : מל
 בפי )102 !נמוכה; חומה )100
אר שמזלו החודש )103 כל:
 שנענש פריגיה מלך )104 יה;

 :ליהנות ולא חמדה לראות
צוות. )105

:מאונך
בטל תוכנית )2 פרסה; )1

 )3 ;תאונות למניעת וויזיה
 פנים- שדה־תעופה )4 תכשיט;

 )7 ממעטת; מלה )6 ארצי;
 בגורד- חתכו הגדול אלכסנדר

 ;קוץ )9 ;קל־דעת )8 < יום
 אבויה אלישע־בן של כינויו )12

נב שממנו העץ )15 שנתפקר;
;מלא) (כתיב תיבת־נח נתה

ישראלית; תמרוקים חברת )16
 נאמן, )19 ;החודש מזל )17

 הלועזי שמה )20 דרוש־טוב;
 ״פז״: הדלק חברת של הקודם

 )23 המערבי; בנגב ישוב )21
)26 רוח־רעה: )24 זעקה; קול

 שר )27 ;לנשים כיסוי־ראש
 )30 החלף!; )29 בממשלתנו;

 ה־ צלחת )33 בלונדון; רובע
ש לבנה מתכת )34 פטפון;

 גרעון, )36 ;מחלידה אינה
 מלך של תארו )37 ;פחת

והאצ הרגל חלק )40 חבש;
 )44 כיסה; ציפה, )41 בעות;

 :בדורותיו היה תמים צדיק
 )47 השחמט; במישחק כלי )46

 )49 ט״ו); מ׳ (ישעיהו טיפה
למש שייכות )50 ;פדיון־נפש

 השערה: )53 מכובדת; פחה
 על נענש — בריטי סופר )54

 אנגלית מחזאי )55 סטייתו;■
 (ש״פ); שיקספיר של דורו בן
 י״ב); מ׳ (ישעיהו מדד )56
 מחזה )59 קדמון; תכשיט )58

)60 בארץ); (הוצג רסין של

 :ממלכתי למוסד חדש יו״ר
 מובחר; אריג )63 נצח; )62
ה בידי שכונסו ההלכות )66

 ריקוד )68 האחרונים; תנאים
 הוד )71 צרפתי; ממוצא איטי

 שפל- )76 צנוע; )73 והדר;
 תלין: לא שכרו את )77 רוח;

 כבש )80 הסקוטי: חצאית )79
הל מורה )82 ומפוטם; שמן

 קצר: עיוני חיבור )84 כות:
 בשירת ליופי סמל — ארץ )85

;פקודה )87 ;טשרניחובסקי
 רעד; זעזוע, )92 צופן; )90
 שר- )96 חרק: של צעיר )94

 רמש )97 :(ש״מ) שהתפטר חוץ
אל )99 ;דב־רגליים טורף

 ;היוונית במיתולוגיה היערות
 בצוק; בליטה )102 אילו; )101
אלפא־ביתא. )103

איתןעסיחי
מזיקים הדברת

^ (ג׳וקים), תיקנים להדברת מומחים
ב ובגדים. ספרים חרקי עץ, תולעי

ורכושו. בריאותך על בשמירה
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 מתמטיקה לדעת צריך לא
ש: להביו כדי

 = ... + סובלנות + התחשבות + נימוס
חיים איכות

ממך לשמוע נשטח

גבעתיים 1097 ד. ת. חיים איכות למען אזרחים

 מודעות קבלת
 העיתונים לבל

המערכת במחירי
ס227118 ,227117 טלפיו

אידיאי פירשם
 תל״אביב 110 גבירול אבן

אנטוקולסקי) (פינת

 מפ1ט תן
לחייל

מכחבים
)6 מעמוד (המשך

 מפלגה, בשום חבר אינני (א)
 מצוץ כולו חצר״ ״משורר והכינוי
 שאינני רק לא מלוכלכת. מאצבע
 גם אלא הליכוד, לשילטון מקורב

 שיש בשעתו, המערך שלטון עם
ו ביני משותפים יסודות הרבה
 קשים ודברים דין לי היו בינו,
 של ברומו העומדים עניינים בכמה

מ להיווכח שאפשר כפי עולמנו,
 המסות כרכי בשני בנדון מאמרי

כתבי. של
 בפי — היחידי הסופר אינני (ב)

 שקיבל — הכתבה מן שמשתמע
 !)לצמיתות (ולא למגורים דירה
 חושי אבא חיפה עיריית ראש מאת
מתשעה. אחד הייתי אלא ז״ל,

״הז ביאליק שח.נ. נכון לא (ג)
 לשעה שלום ש. את הסתם מן מין

מחשי שאינו להבהיר כדי כזאת,
 שביא־ הוא הנכון אלא וכר, בו״
 האוהדים ממעודדי אחד היה ליק

 של כמחווה לאור שהוציא ביותר,
 וכתב מי שירי ספר את הערכה

 את ״זכרתי מאיגרותיו באחת לי
 גם בדידותי ימי ואת נעורי ימי
עמך!״ אלוהים יהיה לבי, ויצא אני

 המוזות(?) ש״מעט נכון לא (ד)
 לשליי הוקדשו ש.ש.) (לי, שהיו
 שנים־ שבכל הוא, הנכון טיו״.
 על שיצאו כתבי של הכרכים עשר

 הנוספים הספרים ובשני יבנח ידי
 בכל לאמור עקד, על־ידי שיצאו

היום, עד ופירסמתי כתבתי אשר

מ־
 ונתקלתי וחצי, כשנה המיעוטים

 מצ•,■ ובוז זילזול של ביחס פעם לא
 הערכים וכלפי צה״ל כלפי הדרוזים

 יבואו שלא כך אצלנו. המקודשים
ש מתונים, דרוזים על לי ויספרו

 מתון יותר להיות יכול מי הרי
המשר דרוזים וקצינים מחיילים

בצה״ל? תים
נתניה דניאל, געים

ם חגיגות פדי  סו

ה ס ר 1 די>ח ה
 הספרותית המסיבה על

 ״אנשים״ במדור שהוזכרה
).2223 הזה״ (״העולם

ב שנערכה הספרותית המסיבה
עי עורך בהנחיית תקטנה, צוותא

 הוקדשה לא בסר, יעקוב ,77 תון
 כפי מכשפה, של זקנתה לספרי רק

 החדש לספרו גם אלא שכתבתם,
 הצריף הדר, יוסף הדוקטור של

שווה. ובמידה — השוודי
פרנקל, י״)ג(״זי זיגמונט

רמת־גן

ס או■ ״ אוזנ ל
 הממשלה של טיבה על

השרים: של הפוזות תעדנה

ארליך ושימחה ידין ייגאל שרים
ואוזניים נחיריים על

ל ״שהוקדשה אחת שורה אף אין
שליט״.

 שמעשה אומרים יש ולסיום,
להת מכבודי, ולמטה הוא לבטלה

ש כאלה, ״רוח״ טחנות עם עסק
 על ואולם באפסותן. מכירים הכל
ברכט: ברטולד כבר השיב כך

 הנמרים / נמלטתי מהכרישים
ה / אכלוני אכול / הכרעתי,
בלבד. פשפשים

חיפה שלום, ש.

בוז ועיר ל זירזו על
 הדרוזי של דבריו בעיקבות
הדרו על פרחאת פרחאת

הזה״ העולם (״פורום זים
2223.(

 דברי על חולק שאינני דק לא
לחז בא אני אלא פרחאת, פרחאת

 תוכנית את ראיתי שלא אפילו קם,
ש משום הדרוזים, על הטלוויזיה

ה למרקע להאמין הפסקתי כבר
 בו. המוצגים ולרובוטים מזייף

מתוך הנדונה הבעיה את הכרתי

 אוזניו את סותם אחד
נחיריו. את — וחברו

העיתונות. מתוך תמונות רצ״ב
מיותר. — הסבר כל

ירושלים ד.פ.ח.,

שדון אריק יועיל החנזצן
 על אלם גזרה הממשלה

 על להתגבר כדי שריה,
 הידועים הקילקולים אחד

ההדלפות. —
 הדומנדהשומם־הזו־ הרוב בשם

 לבטא לי בא עכשיו), (בחירות מם
ש הפנימי האיסור מן מורת־רוח

 בדבר עצמה על הממשלה גזרה
 למשל, מודעי, מר אי־הדלפות.

צינו אל כמו למיקרופונים קשור
החמ הן והמצלמות אינפוזיה, רות
 על האיסור שרון. אריק של צן

 גזר־ בבחינת הוא ההדלפות המשך
 מאיישי כמה על פוליטי מוות דין

ממשלתיים. כיסאות
ב המוות גזר־דין מייד יבוטל
! ישראל

השופט עין שרון, אכרהם

2227 הזה העולם


