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:מאוזן
 ז. של הספרותי כינויו )1

ספי של ושמה — דבוטינסקי
 רחובות, ע״י שכונה )5 ! נה

 תנאי! מילת )10 יובל! חוגגת
 אמונה! )13 !בחידות בא )11
מ אחד )15 ;קטקטן זעיר, )14

 לפי — העולם יסודות ארבעה
 מזג־ )18!מהר )16 !הקדמונים

 הקיץ! בחודשי — כאן האוויר
 וגם אריתמטיקה, )21 דר! )20

 קרי" )22 !עתיקה תנ״כית עיר
 הגוף את חמם )24 !את־צער

 חי־ )26 !רקב )25 !בפנימיותו
 לבן )30 הגיעו! )28 חד־תאי!

המופ מיץ )31 (כתיב־חסר)!
ב חפירה )32 הכבד! מן רש

 נשיבת־רוח! )34 !גומה קרקע,
 היא )38 !בחלל־הפה נוזל )35

ושינ מים במקום חלב' הגישה
 מכינויי )39 !ההיסטוריה תה

 התווים! בסולם )41 האלוהות!
 )45 !זז )43 !חרב יבש, )42

 לוקחים — לעשייתו — מאפה
 )47 סביבו! עגול ואופים חור

לאי כבה )48 !זרוע כנף־עוף,
 של כנוס לירחי כינוי )50 טו!

 )52 עני! )51 חכמים! תלמידי
 !(ר״ת) משנה סדרי שישה

סיפ )57!פעילות אנרגיה, )54
 שלנו! המיספרים במערכת רה
 של אחיו )62 לצפור! בית )61

 !האשה של אחיה או הבעל,
בקד החדות השיניים מן )64

 )66 !סלח ויתר, )65 !הפה מת
 )69 מישטר! )67 מובחר! זהב

 המקום )70 ! חזקה נפשית נטיה
 זרע! צאצא, )72 !בקורה הרחב

 הרחב החלק — באריגה )74
 זרח, )75 המוארך! לעומת
ה אהוד שי אביו )77 האיר!

 כתם! )81 נחפז; )78 מקראי!
 — לשם וקידומת תואר )83

 המקום )86 ;נצח )85 ;בהולנד
ה מדינת את הרצל ייסד בו

מל , )89 ; מחפש )88 ! יהודים
מלחי משפחת )91 !צ׳כי חין
קי )93 !ידועה גרמנים נים
לפעו ׳היעודה השעה )95 ; טור
 )98 ;הצאן מלכסיקון )96 ; לה

 רענן; צמח )100 עובד! אינו
 מקשת; נורה )103 דורון! )102
ואלכו מפירות קר משקה )104
 — באוקראינה עיר )105 ! הול

יצחק. לוי ר׳ של עירו

:מאונך
לאח שהשתולל ההוריקן )1

בש )2 ;אמריקה בחופי רונה
 של דברי־השבעה )3 ; בילו

 )6 !נוזלים עמוד )4 ;קוסמים
הנ ממצבי אחד )7 ;למטה לך
 קצה־הציר; )9 !אלא )8 ! פש
 מכרסם יונק )15 ביטוי; )12

 ושפתו ארוכות אוזניים בעל
 )17 עז! רצון )16 שסועה;

 מי )19 !(ר״ת) ובודק שוחט
!זרה לדת היהדות מן שעבר

;ממחבואו לפתע הופיע )20
 בחוקים ידוע בבבל, מלך )21

במצ עתיקה עיר )23 ;שחקק
 )26 !המשא קח )24 ; רים

לקצי המיוחסת ידועה קריאה

 !כן )27 קרב; בשעת צה״ל ני
 )30 !בשעת־ערב אתמול )29

 בניקוד התנועות אחת של ישם
 מר־ )34 ;גן־חיות )32 ;העברי

 גחלת־ )36 !הבקר לזירוז דע
באפרי גדול מדבר )37 אש!

;מכה תן )10 ! קה  עדין, )41 !
 עשיר אציל, )44 :קשה לא

 )47 !ענן )46 ;חסר) (כתיב
תול )49 דברים! של ערימה

בכנ רהיט, )50 ;טפילה עת
 ;סמל הוא — ובממשלה סת
 )54 ;מפוקח מאד, חכם )53

 )56 ;עליז )55 ;אוטומטי רובה
 )59 כלי-קיבול! )58 עוד; לא

במי וחמדנים קטנים אלים
ב שרוי )60 ;היוונית תולוגיה

 חג )62 ;לעזרה זקוק דוחק,
)66 סיפר! אמר, )63 לצאן!

ש היחס )68 !ביוון נמל עיר
 — במפה רשומה מידה בין

 )73 ;עם־הארץ )71 !למציאות
 — לאחרת ביחס לאשה כינוי

 )77 ;נכרי )76 !בפוליגמיה
 עשרת־אלפים! )79 :איש גבר,

מי )82 !גדולה מעצמה )80
 — קדם בימי נוזלים של דה

ב כהה נקודה )84 :בישראל
 ;דת־הקראים מייסד )85 ; עור
 !(ש״מ) ישראלי משורר )87
 )92 ויעיל! מודרני נשק )90

למש מוסד )94 אסיפה; כינוס,
 )97 !לאלתר )96;מכתבים לוח

ב שיפרח ולבן גבוה פרח־בר
נסתרה חכמה )99 ! סתיו

נו )102 בתוכי ),101 (ר״ת)!
 נשק )103 ; בממשלה משרה שא

עתיק־יומין.

ם מכחכי
)8 מעמוד (החשך

 ואולי עשרות, השתתפו במסיבה
צב מנורות לאור מוזמנים, מאות

 וליד תיזמורת לצלילי עוניות,
אוכל. שולחנות

 שהאוכל כולנו, נניח אם גם
 הפרטי מכיסו שולמו והתיזמורת

 מכספי ולא השימחה, בעל של
 כך כל אינה השחיתות (הרי צה״ל

 זו בהנחה שגם למרות גדולה,
 אותה), לחקור וראוי לפקפק ניתן

חמו שאלות כמה נשאלות עדיין
רות:
 של בזכויותיו נכללת ממתי •(א)
 בכר־ השימוש זכות גם בכיר קצין
 לשכור תחת צה״לי, ציבורי דשא
ה בשוק רב ממון שעולה אולם

? אזרחי
 הרב החשמל את מימן מי (ב)

הצבעו המנורות על-ידי שנצרך
ניות?
בסי הועסקו חיילים כמה (ג)
 — השימחה לאחר כר־הדשא דור

החגיגה? כל פירוק ניקיון,
 בסידור הועסקו חיילים כמה (ד)

 — השימחה שלפני ביום כר־הדשא
 הנחת שולחנות, סידור בגידור,

וכר? החשמל כבלי
האז לכל אישר בדיוק מי (ד.)
 למחנה להיכנס המוזמנים רחים

 חיילים גם נדרשים כרגיל ? מטכ״ל
 להיכנס כדי אישורי־כניסה להציג
זה. למחנה

 ראויה זו כגון שפרשיה לי נראה
 ל־ או בכנסת, וחקירה לשאילתה

בעתונות. פירסום
ש הרמטכ״ל של הכרזתו לאחר

 יתרמו שלא באותם ״יתנקם״ הוא
 לדרוש קשה קצת עבודה״, ״יום
שה למרות בשמי, לחתום ממני
ל אמת הוא כאן הכתוב מידע

אמיתה.
מטכ״ל מחנה חייל,

ב גושר איגו זובח כל
ל חיים־ארוכים איחולי
ממ ולחברי בגין מנחם
שלתו.

מח על נמנה אלה שורות כותב
ב בצורך מאמין אני היונים. נה

 מכסימלית טריטוריאלית פשרה
מהק מנוס יהיה שלא חושש ואני
 של לצידה פלסטינית מדינה מת

יהיה. אשר שמה יהיה ישראל,
 מנחם עבור אצביע כך משום

 כמה להלן אולי. פרדוכס? בגין.
נימוקים.
ה שילטון שנות עשר במשך

 הימים, ששת מילחמת אחרי מערך,
 הלחצים, למרות הכיבוש נמשך

 תוכנית יארינג, גונאר שליחות
 יום־הכיפורים. ומילחמת רוג׳רס
 המתון הדימוי דווקא לכך תרמו

 הנכונות־לפשרה־טריטורי- ומדיניות
 שהצד פשרה המערך, של אלית

לקבלה. היה יכול לא שכנגד
 עליית עם שנוצרה הקונסטלציה

 עצם למיפנה. שתרמה היא הליכוד
 וטרוריסט כנץ בגין של דימויו

 מימין אופוזיציה היעדר לשעבר,
ה את ״לאגף הליכוד של ויכולתו

 תרמו אלה כל משמאל״, מערך
קמפ־דייוויד. להסכם
 להתרגש מציע אינני זאת לאור

 ופעולות התנחלות־הדמה ממדיניות
 מדיניות בירושלים. פרובוקטיביות

 עמידתו כושר את תחליש רק זו
 לי אין הגדה. בשאלת בגין של

 את יחזיר דבר של שבסופו ספק
 בעזרת מיזרח־ירושלים ואת הגדה

 ביקור — למשל מתאימה, פיקציה
 פרס ואולי בכנסת, חוסיין המלך
שני. נובל

 נושך״ אינו נובח ״כלב האימרה
 בגין. מר של במקרה מאד נכונה
 בעצם באה שהנביחה להניח סביר

מא אני שיניים. היעדר על להעיד
 ולממשלתו לראש־הממשלה חל

ה עניין לטובת ארוכים. חיים
שלום.

ונזת־גן פייעבאום, אלי

 ה*ל־,רה. גאודה
וזסזיד■ [?נחם

 כלכלת על השם ירחם
ישראל.

בעו ביותר היקרה האשה מיהי
 עוד היא כהן. גאולה — לם?

 הציר הלפרין, דן ביוקר. לנו תעלה
 בוושינגטון, ישראל של הכלכלי

 דולר מיליארד שלושה שם מבקש
לי מיליארד 150מ־ יותר קצת —

 לישראל כסיוע — ישראליות רות
.1982 לשנת־הכספים
להיכ נלהבים אינם האמריקאים

 ירושלים״ ״חוק למשא־ומתן. נס
ב חיבל כהן גאולה הגברת של

 של נשיאותו של האחרון הישג
ל המיסגרת הסכם קארטר: ג׳ימי
 שהושג ומצריים, ישראל בין שלום

בקאמפ־דייוויד.
 ראש־הממ־ הודיע זמן־מה לפני

ב בגין, מנחם שלנו, היקר שלה
 מהתקפי־הסני- באחד — וושינגטון

 ״אינה ישראל כי — שלו ליות
מהאמריקאים.״ פרוטה אף מבקשת

נז שהאמריקאים נדמה לפתע,
 מנחם היקרה, גאולה בכך. כרו

 הכלכלה על השם ירחם — הסנילי
שלנו.

תל־אביב שריק, יוסף

דגגזאד חזון עוד
 הבחירות תתקיימנה מתי

י העשירית לכנסת
 אריה אחרונות, ידיעות כתבי
 סוף- גילו אבנרי, ואריה צימוקי

ה תיערכנה שבו המועד את סוף
 עלינו העשירית. לכנסת בחירות
 שנים, 17,200 בסבלנות להמתין

פתק בעזרת להכריע, נוכל ואז

ש ־ ך צ ו

 צימוקי אריה **ת
 אבנרי, ואייה

אמרמות״ כתני.ידיעות
 לכף סכיר סיכוי קיים

 הכאה לכנסת שהבחירות!
 יוני—כאסריל יתקיימו

ה ההכרזות חית ,19181
שנות חוזרות  כיומיים וני

 נחי- בדכר האחרונים
 ראש• של שות־דעתו
ל כניו, מנחם הממשלה,

 ב• 17ה- במועדן, קיימו
 זו הערכה.־1981 נוכמכר

 על-ידי אתמול הושמעה
ה סיעות מראשי כמה

 גם וכיניהם קואליציה,
■| בממשלה. שרים

)5.8.80( אחרונות׳׳ ״ידיעות
שנים 17,200

 — המדינה את ינהל מי הבוחר,
המערך. או הליכוד
 הזמן את נצלו בסבלנות. חכו
 להרהר כדי לבחירות, עד שנותר
במצב.

 תל-אביב הלוי, משה
אחרונות, מידיעות הקטע •

 באפריל־יוני הבחירות על המבשר
גלופה. ראה — 1981

הגגודאג המודוס
 של גבולן על השוכנת עיר

ערביות. מדינות שלוש
 הארץ בעיתון שפורסמה הכתבה

״סקר לנתוני והמתייחסת )6.8.80(
)12 בעמוד (המשך
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