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:מאוזן
הדור־הארץ! בתבנית כדור )1

ליצי ששימש הפלמי הגבור )5
 סימן )10 ובטהובן! גיתה רות

מ )11 כוון! להתווית מקובל
 משיבטי־יש־ אחד )13 כיוון,
בו גחלים שבו כלי )14 ראל!
 בתוכי! )15 החדר! לחמום ערות

קט לבעלי-חיים שם־כולל )16
 המון, )18 ביבשה! או בים נים,

 עליו שקיבל מי )20 קהל־רב!
 לימריק )21 היהודית! הדת את

 שורות)! 5 בעלת שירית (יצירה
 עב! נשיא, )24 ממהר! )22
קד כלי־דישה )26 עדין! )25

 — בהנדסה )30 שאנן! )28 מון!
 קו עם זוית־ישרה היוצר קו

 (ש״מ): גרמני מלחין )31 אחר!
סוג שבאמצעותו מכשיר )32

 זרם־חשמלי! פותחים או רים
 אריות מאורת )35 קמצן! )34

 כשם! כמו, )38 מלא)! (כתיב
)41 בגד! על סימן אות, )39

 = מאונך 41 (עם — אם־הפנינה
 זכותך!! על מחל )42 קוץ)!

גבול, )45 שלילה! מילת )43
גדול )47 ארצות! בין תחום

 פירוש! פתרון, )48 בתורה!
 )52 זמן! )51 פתח! רווח, )50

 סיפורים קובץ )54 אחוריים!
 האיטלקי הסופר של לילדים

 לאוזן! נעים )57 ד׳אמיצים!
גמל )62 (ארמית)! של )61

 — אמנותי מופע )64 צעיר!
 הבשר רוטב )65 באנגלית!

 לא )66 הספגטי! עם הבא
 מן גשר )69 ככה! )67 כבד!
למצ קשה )70 הים! אל החוף

 )72 שחת! של בערימה אה
 כולל שם )74 כוח! עצמה,

 וחסרי- חסרי־רגלים לחרקים
 סוג )75 מלא)! (כתיב צבע

 מדינאי )77 באתלטיקה! קפיצה
 (ש״מ); בווישי — בוגד צרפתי

 גר- ממשלת מושב מקום )78
 )83 אריה! )81 מניה־המערביתו

 ר״ת )85 בספר! עמודים שני
 אדם של שמו לאחר המוספים

 ל- נטה ניסח, סבר, )86 חי!
 אוהל )89 כוחו! תם )88 דיעה!

 הגפים! אחת )91 אינדיאני!
 אותה איבד טרומפלדור 93

ו כלה )95 במלחמת־קרים!
 המים! פני על עלה )96 נעלם!

 )100 לנסתרת! — בדקדוק )98
 )103 גוף! )102 קריאת־צער!

ה האחות־הרחמניה )104 סוף!
ו הראשונה האנגלית, צבאית,
 מבצרים, )105 (ש״ם)! הגדולה
 ■ שכונה של ושמה — מצודות

 בירושלים.
:מאוגף

 )3 קל-דעת! )2 התכופף! )1
 )6 אות־הנצחון! )4 התיפחות!

 רק מבושל )8 עכוב! )7 מזל!
 כפר- )12 רטיבות! )9 בחציו!

 בסביבתו — בהרי־יהודה נטוש
 בן־אדם! )15 מערת־התאומים:

 של כינויו )17 דג! סוג )16
)19 !תל־אביב ראש־עירית

 מקום )20 הגוף! להידוק חגורה
 ישוב )21 שונים! עצים גידול
 כפר- ע״י בשפלת־יהודה כפרי

 משרה — נושא )23 מנחם!
ה־ של גברתו )24 ממשלתית!

 ש- סוב־טרופי פרי )26 תיש!
 מדרך )27 בקרוב! אצלנו יבשיל

 לתרנגול בית )29 ענבי־יין!
 תוכניות עורך )30 ומשפחתו!

 ג׳ רשת בקול-ישראל פופולרי
 ממשפחת מכרסם )33 (ש״מ);

 להק- קטן גרזן )34 היונקים!
 הוגה־דיעות )36 קרשים! צעת

הש כליון, )37 ישראלי(ש״מ)ו
 לרבות! הבאה מילה )40 מדה!

 אחד )44 מאוזן! 41 ראה )41
ב באידית המספרים מגדולי

 כולל שם )46 (ש״מ): פולין
 במדברות! השוכנים ליונקים

 באופן )50 כפן! )49 ידיד! )47
 יהודי שחקו )53 צפוי! בלתי

 (ש״מ)! לאחרונה שנפטר בריטי
 להשענת נמוך שרפרף )54

 קולנוע שחקנית )55 הרגלים:
 הרוח) עם (חלף ידועה בריטית
 עני: )57 טהור; )56 (ש״מ):

העברי בדקדוק האותיות )59

)60 השפתיים: מן שמוצאן
לאח שהיה בארץ בית־סוהר

 ממציא )62 בכותרות: רונה
 )63 סקוטלנד: ליד אמריקאי

 )68 נפאל: בירת )66 צעיר;
 )71 בתנ״ד: האחרונים הספרים
 מדינאי )73 מיפסלת! איזמל,
ל 149—234 — רומי וסופר

 קטנים פרפרים )76 ספירה;
 )77 ולבגדים! לצמחים מזיקים

 )79 באתיופיה; החי לעם בן
 הטבע! בדרך שלא )80 וירום;

 בתקופת הברונית משפחה )82
 )85 במפתח; שן )84 המקרא!
ב )90 משול!! )87 פנורמה!

 בעל שיח־בר )92 המזלות; גלגל
 )94 ואדומים! גדולים פרחים
 מיץ )96 בשומרון! חוף ישוב

 )99 הרבה! לא )97 הפרחים:
ל עובר מטבע )101 תבלין:

 נח- )102 הרחוק: במזרח סוחר
דרך. התווית )103 שול;
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מכחכים
 )4 מעמוד (המשך

 את בגנותו בסיגנון. תמיד נוהג
הח על האירופיות המדינות תשע
 לשלום הקוראת שלהן, ונציה לטת

 את הישווה הוא במיזרח־התיכון,
 ב־ ההולך הנאצי, לאם־אם אש״ף

היטלר. של קאמפף מיין עיקבות
 שנישא — הזה הגדול ובנאום

 רועד, בקול הטלוויזיה מסך מעל
 השתמש — ומלואו עולם באוזני

 באותם בדיוק היקר ראש-ממשלתנו
 אדולף השתמש שבהם המישפטים

 תמיד שלו. קאמפף במיין היטלר
בסיגנון... תמיד בסיגנון,

תל־אביב שריק, יוסף

א3 ? ד ף ק1הז דו דאי
וגני ביטון מרציאנו,

בכנסת. עדות״המיזרח
הצ התשיעית לכנסת בבחירות

 עדות- כבן של״י. עבור בעתי
 בגלל זאת עשיתי לא המיזרח
 ברשימה, מרציאנו סעדיה הופעת

נצי הכנסת הופעתו. למרות אלא
 במקום מרציאנו, של מסוגו גים

 לכנסת, המועמדים ברשימות בולט
 יחסי״הציבור מבחינת הן מוטעית,

 היחסים מבחינת הן המיפלגה, .של
עצמו. המועמד עם

 לרבות עדוודהמיזרח, יוצאי
רו אינם שכונות־המצוקה, תושבי

 בצ׳ארלי או מרציאנו בסעדיה אים
העומ חסרי-השכלה אנשים ביטון,

ה סף על רבות מבחינות דים
הי להזדהות. נושאים עבריינות,

 המחשבה עצם :דבר של פוכו
 למשוך כאלה דמויות בעזרת שניתן

 עלבון, בבחינת היא קולנו את
 שכולנו מכך להבין שניתן משום
 להידמות שואפים או להם דומים
דוגמת חינוכיות, דמויות להם.

 מצחיק- חוק יהפוך בכך הקיץ.
 ממסכת אורגני לחלק זה עצוב
והיורידיים. הפוליטיים חיינו

התעתו במחזה צפוי היה הכל
 אומר: שהייתי וכמעט הזה, עים

 על אף נתונה״. אינה ״...והרשות
 פעם כל להיווכח, מדהים כן פי

 בשילוב החושים, בטימטום מחדש,
וב וזדון, כסילות של המזעזע

 להתחמק שאין באמת — עיקר
 אבי הלאומי״, ש״הקונסנזום ממנה,
ו וקיים חי הקטסטרופה, אבות

מרציאנו סעדיה
מוטעית בחירה

 שהצליחו אנשים או נבון, יצחק
 יותר אליהו, כשלמה בתחומם,
עלינו. מקובלות
 טסו־ הזדהות מרגיש אני שנית,

 שבה בחברה סעדיה. עם יימת
 לאילוף, הזקוק כפרא הרגיש נמצא

 היה אילו לפטרונות. הזקוק כמסכן
 יסוד על מלכתחילה נבחר הנציג

 המיזרחי, שמו בגלל ולא כישוריו
 היחסים מערכת נוצרת היתה לא

 בו לראות אין לפרישתו. שהביאה
בוגד.

פתח־תיקווה אסולין, דניאל

ת עם ד הנלסך ד
 של הלגיטימי הנציג מיהו
1 הפלסטיני העם

ספו שעות נכתבות אלה שורות
 מחזה על המסר שירד לאחר רות

 הטירור״ ״חוק הקרוי התעתועים
 ששורות עד ראשונה). (קריאה

 בוודאי יעבור אור, תראנה אלה
וב בשניה חפוזה קריאה החוק

 על־ידי סופית ויאושרר שלישית,
לחופשת- לצאת הנחפזת הכנסת,

אמיתי יוסי
הלגיטימי הנציג

 בועט...) איך ועוד (אוהו, בועט
ו ליכוד ואופוזיציה, וקואליציה

 אל כתף חוברים יחדיו, מערך
 ב־ מערכה, אחר מערכה כתף,

 שעת- של מחזות־אבסורד סידרת
דימדומים.

 אינני יום. יילד מה יודע אינני
במע לנו הצפוי על לחשוב מעז
 לפיכך, הבא. במחזה הבאה, רכה
 המערכה על המסך שיעלה עד

 (וזה עונש לעצמי נתתי הבאה,
 העם מן חלק אני כי לי, מגיע
 השילטון את לעצמו שבחר הזה,

 לכתוב — לו) ראוי כנראה שהוא
 שייגמר עד הבאות השורות את
הדף: לי

 של הלגיטימי הנציג הוא אש״ף
 הנציג הוא אש״ף הפלסטיני; העם

 !הפלסטיני העם של הלגיטימי
 של הלגיטימי הנציג הוא אש״ף

 הנציג הוא אשף הפלסטיני! העם
הפלסטיני... העם של הלגיטימי
גבולות קיבוץ אמיתי, יוסי

ה הנציג הוא אש״ף אכן, •
הפלסטיני... העם של לגיטימי

1 אס־או־אס
 העברית השעה להצלת

בארצות״הברית. המשודרת
 בבוסטון הלומדת סטודנטית אני

 תוכנית והגשת בעריכת ומשתתפת
המשדרת בתחנת רדיו

 משודרת התוכנית לבוסטון־רבתי.
 לשבוע, אחת ובאנגלית בעברית

 ונכבד חשוב חלק שעה. במשך
 שידור מהווה הנ״ל השידור משעת

 תקציר של מהארץ ומעודכן חי
 והחלפת החולף השבוע חדשות
 שעת אלה. חדשות על רשמים
 אוכלוסיית אל מכוונת השידור

הישרא והמשתלמים הסטודנטים
 לקהילה וכן בוסטץ באיזור ליים

זה. באיזור העניפה היהודית
 ברשות- הוחלט כחודש לפני

 איתנו, התייעצות ללא השידור,
 הסיבה החי. השידור את לבטל

 ל״ תקציבית. היא לכך שניתנה
 במקרה הקיצוץ גרזן נפל דעתנו,

 סכום וכל נכון, הלא במקום זה
ה את מצדיק אינו שיחסך כסף

ה הנ״ל. בהחלטה הכרוך הפסד
 לדעתי, משרתים, והשידור תוכנית

 בימים ביותר חשובות מטרות כמה
 ב- הקהל בדעת סחף של אלה

ישראל: נגד ארצות־הברית
?) בעמוד (המשך

ם ל עו ה ה 2240 הז


