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:מאוזן
 אחת על המועלה מחזה )1

 כניסה מרפסת )5 !מבימותינו
 של הראשון חציו )10 לבית;
 מקיף )11;קופצני ילדים משחק

 מערכת; )13 עבריו; מכל אי
 תשלום )15 ! בכשפים אמן )14

 שימש ביטוי, נתן )16 חובה;
 לומר רוצה )18 נאמן; ראי

 )21 קני־שבלים; )20 (ר״ת);
 ;באירופה תואר־אצילות־גבוה

 התת- החוט )24 בסיס; )22
ה שיחת את המעביר קרקעי

 )26 ל־עוד; סוף )25 טלפון;
 מידת )28 ;כלי־נגינה של מיתר
ו התנ״ד בימי קטנה אורך

 שני השוואת )30 התלמוד;
ה לגבי אחד דומים, דברים

גר )32 ;אפס שווא, )31 ; שני
שו )34 ;באש שנחרבו גרים
 או ספל כובע, של עגולים ליים
 פרק או אבר )35 עגול; כלי

 שמו )38 ממקומו; שזז בגוף
 חתן אמריקאי, סופר של הפרטי

 )41 שקט!! )39 נובל; פרס
 ;נחש־ארסי )42 ;מילת־שאלה

 ריקוד )45 ;הטעמים אחד )34
 ;כתר )48 ;מחפש )47;אמנותי

 ישראלי מלחין )51 ;עייפה )50
 )54 זירוז; מילת )52 (ש״מ):

ב מעילה )57 בעיקר; כופר
 ;כוללנות של מילה )61 ; אמון

 )64 תבואה: שבלי חביטת )62
 ומאחור: מפנים שלילה מילת

המ מילת )66 אולקוס; )65
ב )69 ;גדול כיס )67 ; עטה

על ״כוכב נקרא הוא מחזמר
 ב־ עתיק־יומין נמל )70 יון״;

 מהר־ אש )72 ;ארץ־ישראל
 של בקש ממולא עור )74 :געש

 מטרת )75;פוחלץ — בעל־חיים
 )77 :באולימפיאדה המשתתפים

 ;סדרים חוסר מוחלט, שממון
 ;הגדול״ ״הנהר — במקרא )78
 :ורענן טרי )83 ;עדנה חן, )81
 מקרה־ תאונה, )86 :מרחם )85
 )89 :עמוק גברי קול )88 ;רע

 אות )91 ;קירות על־גבי ציור
:קדמון תכשיט )93 :עברית

הסדר; את החליף שילב, )95
 המלכים: במשחק — קריאה )96
ה המשטרה לחייל כינוי )98

ה של אביהם )100 צבאית;
 )102 ; הגזעים אבות — שלושה

 )104 ;עדה )103 ;נרגע נח,
עמו חפירה )105;הליכות נעים
קה.

:מאוגר
 )2 :האולימפיאדה מענפי )1

 )4 ;לגיון )3 :מעוקם מסמר
 )7 כבוד; של כסא )6 מערב;

 גבעה )8 כלב־שיסוי; של גזע
 מסריסי אחד )9 ;בירושלים
 לכנות נהגו כך )12 ;אחשוורוש

 מקום )15;יזומות עבודות עובד
 מבחינה הסביבה על החולש

 וניצל; נס )16 אסטרטגית;
 מהו״ מיקי מ״עלילות דמות )17

 בארץ, חבל )19 !לשלונסקי
 )20 לייסודו: שנה 25 החוגג
רו מתעמלת )21 :קטנה מידה
ב להשתתף יכלה שלא סיה

את ישן )23 ; אולימפיאדה

 חור )26 :עוצמה )24 ;שנתו
ה הוא כזה )27 ;בסלע קטן

 ששימד ופרח צמח )29 : כרמל
 בבלית מלכה )30 ;בו רבים שים

בירו רחוב (ע״ש שהתייהדה
ל הדגים ממיני )33 ; שלים)
 עליו שמתה מי )34 מאכל;
ה היישובים אחד )36 אשתו;
 מלך משפחת )37;בארץ חדשים

 ;זקן )40 ;ביהודה גדול וכהן
 :סוד )44 ;נהרס מעד, )41
 )47 ;הלילה במשך שהה )46

 מילות הגה )49 מדור; חוג,
ה הארץ )50 ותרעומת; רוגז

 ב־ סערה מוקד שהיא ערבית
 — המלך שאול בת )53;ארה״ב

 אגודת- )54 ; ?) צחקה (למה
סוג )55 ;ישראלית ספורט
 אלוהים של שמו )56 ;מפתח
ומלא בוטח )58 ;התנ״כי בכתיב

 ;וארוך דק ענף )59 ;גאווה
 ;בתולה — שמזלו החודש )60
 אריג )63 בעין; תבלול )62

 מאהב של הפרטי שמו )66 ;יקר
 דרום־אמרי- ריקוד )68 גדול;
 שם — זווית גבול, )71 קאי;

מקוד )73 ;במשנה מסכת של
ממש לילי בעל־חיים )76 ; מים
 לתנין; כינוי )77 ;הכלבים פחת

 אמנו חוה לניוטון, המשותף )79
 פעור; פה )80 טל; ווילהלם

 שמיעתו )84 רחב; שמן, )82
 )87 ;גן־תפוחים )85 ;לקויה

 חסר־שכל; )90 העניין; גוף
 מלא צבוע, )94 :נטל משא, )92

 בהשאלה — איבר )96 כחש;
 שדה־ )97 ;לזולת כעזר משמש

 )101 אוניות; שיירת )99 בור;
 כבש )102 חותכת; קדמית שן

מרעה. שדה )103 צעיר;

מכחכים
)8 מעמוד (המשך

 במזוזות עצם. לו לזרוק אי־אפשר
 מאיים ף) (דברים, שלנו היפות

 זונות נהיה אם בהשמדה אלוהים
 מימש כבר הוא באיכה). (ככתוב

 על־ידי בעבר, פעמיים איומו את
 העם. ופיזור בית־המיקדש החרבת

 את מפחיד לא שזה כנראה אבל
 שלא כמו היום, של ישראל בני

 ונשארו היו הם :בעבר הפחידם
 הנודע השומר וזונות. קשי־עורף

 — שפירא אברהם — מפתח־תיקווה
 אתם, נוער אתם פעם: אמר־שאל

 כך כל אני לכן אתם! חרא אתם
 מנהיג יש להם באיראנים: מקנא
 מעניש חומייני ואמיתי. ישר גדול,

 חזקה, ביד הישר מדרך הסוטים את
 היה אילו רבנו. משה שעשה כמו
 מדינת- היתה כחומייני, מנהיג לנו

 בן חדש פרצוף מקבלת זו ברדק
 לא הכשרות ישראל בנות לילה.

כש בתחתונים, לנו מסתובבות היו
 לראווה. משתרבבים עכוזיהן מחצית
 בשבת, בשבוע, אחד יום ולפחות

שקט. היה
 בינלאומי סימפוסיון לארגן תחת

 מקשקשים — המוסר לתיקון דחוף
 הישגים על ברדיו ולילה יומם לנו

 כבר שהמשיח כאילו בספורט.
מאמ כל לרבנים, ובאשר הגיע.
 כיתות ברדיפת מסתכמים ציהם

 הגנה, כוח הנטולות זרות, דתיות
 כעבודת־ המדיטציה ובהשמצת

אלילים.
חולון גודדבלט, חנן

• • •
ים-אל1ור1יו דיוקנות

 שלח נעים ל.א. הקורא
 מפרי המיכתבים למדור

עשו.
 אחר לא הוא הצוהל הכרס בעל
 כולנו הנופש. הישראלי מאשר

 בסערה כובש כשהוא אותו, מכירים
חל בכל וחופי־רחצה אתרי־נופש

 המובל הזקן, הרך ואילו הארץ• קי
ש ההמשך, דור אלא אינו בעגלה,

 אביו לפני להפליא דומים פניו
מולידו.

 רנזת־גן נעים, ל.א.
נעים.,. לא אכן, •

□א ס■ דע1* ולא
אל!קירבו

 ושר מנהיג ארכיאולוג, על
בישראל.

 שכולנו במדינה רבות, שנים לפני
 דגול. ארכיאולוג חי היטב, מכירים

ה כל על המונופולין היה בידיו
 ספרים כתב הוא התנ״כיות, חפירות

 העולם, ברחבי הירצה ומאמרים,
בתוכ הופיע למפיקי־סרטים, יעץ
 הוא :בקיצור וטלוויזיה... רדיו ניות
אחד. מיספר הארכיאולוג היה

 הגיע עתיקה, בחפירה אחד, יום
 לאתם- דמה שפיתחו עמוק, בור אל

 !״לחפור אסור ״כאן לא־יודעים־מה.
 החפירות מישלחת אנשי את הזהיר
 לארכיאולוג״מיספר- נאה ״לא שלו.
כאלה.״ במקומות לחפור אחד

 מקטרתו, את כיבה גיבורנו אבל
 עוד. יצא ולא הבור... אל נכנס
קירבו. אל בא כי נודע ולא

אביב תל־ שריי,, יוסף

 ,הטזל־ס׳ ״תימלם
הקרה המילוומר■ של

להג יוצא קופל הקורא
 והגרי רגן רונלד של נתם

קיסינג׳ר.
 רגן לרונלד שנטפלתם מרגיז זה

 נודניקית בצורה קיסינג׳ר והנרי
חול שהנ״ל טוענים אתם שכזאת.

 של ה״טובים״ לימים שיבה על מים
 פשוט לכם אין הקרה? המילחמה

אח סיבות שישנן להודות, אומץ
לעמדתכם. לגמרי רות

נמ ארצות־הברית אזרחי לרוב
ש כמה והערב, השכם לשמוע אס

 מפי אימפריאליסטית, היא ארצם
או חיטה, מידיד, שמקבלות ארצות

דו ומיליוני — חקלאי וציוד רז
מוכ שארצות־הברית נכון לרים!

 נשק. רק לא אבל נשק, גם רת
 מחרשות־ שולחת אינה לפחות היא
 ובית- ,המשוונית לאפריקה שלג

 חלקי ללא — לאופניים חרושת
המשוו הסהרה, לארצות — חילוף

 בארות- של למכונות־קדיחה עות
מים.

 מעוניינת אינה ארצות־הברית
 הדוקטרינה את נוגד זה באימפריה.

 הסובייטים ירשו זאת לעומת שלה.
ה חלום את הרוסיים הצארים מן

ה המיפרץ את שתכלול אימפריה,
ההודי. האוקיינוס ואת פרסי

 ביציבות. רוצים ורגן קיסינג׳ר
 מעמדה רק להשיג אפשר ויציבות

 לפני במפורש הצהיר רגן כוח. של
 בארצות־ רוצה שהוא כשבועיים,

 ירשה לא לעולם אך חזקה, הברית
אח לא בצורה בכוחה שישתמשו

יח איוונוביץ׳ איוון אפילו ראית.
להת כדאי בכלל אם פעמיים, שוב
 . ני־ חזקה. ארצות־הברית עם חיל
 הערובה הם וקיסינג׳ר כרגן צים

 ברונו של מסוגם שיונים לכך,
 יסיימו לא פלמה ואולף קרייסקי

 ב־ שלהם המפוארת הקאריירה את
מחנות־עבודה.

 הסוציאל־דימוקרטים המנהיגים
 רק סימפאטיים. מאוד אנשים הם

 יש לברית־המועצות שבהקשר חבל
מדד וכאשר קצרצר, זיכרון להם

אנטוורפן קופל, א.

הטלוזיויה להגות
בדרום, הטלוויזיה כתג

״מעריב״, עורך אל כותב
:שניצר שמואל

 השמצות מסע מתנהל אלה בימים
 סוס־ על־ידי בעיתונך, חסר־תקדים

 את הגדיש דן סר דן. אורי רכם,
 מל- תל על ״הקרב ברשימתו הסאה
 למרות .31.7.80ב־ שפירסם חתה״,

■מוס גורמים על־ידי לו, שהובהר
 הראיון כי ברשות־השידור, מכים

 איבר- חסן הבדואי, עם שערכתי
 מל- בתל צולם אכן אל־צנעה, הים

ה מסיבות דן, מר ממשיך חתה,
 ולקבוע לחזור בלבד, עימו שמורות

 נע- הראיון כי חד־משמעי באורח
)12 בעמוד (המשך
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