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:מאוזן
 )5 ירושלים! ליד יער )1

 !ביום־ר,כפורים הנהוג הלבוש
 )13 הגיע! )11 אל־נאי! )10
 )15 !בספר עלה )14 !אשר זה

 )18 שוחטים! סכץ )16 חוג!
 )21 !ככה )20 !הבנה ידיעה,

הקו בסולם השישית המדרגה
 )24 חכך, ניקה, )22 לות,

 ה־ סוף )25 מיבטח; תקווה,
 )28 אדום, יין )26 ״שלום״,
 נרדף מקראי שם )30 , אדי־מים
 שהכדור, המרחק )31 ל־מזל,

 אליו מגיעים החץ או הפגז
 ה־ אשפת )32 ,הידיד, בכוח

 ,אניות שיירת צי, )34 ,חיצים
 ,קלות־דעת )38 ,חרה־אפו )35
 תופעת של החומרי היסוד )39

 שם )42 ילדה, )41 התורשה,
 — השחרור במלחמת מבצע

 מעל הירדני האיום להרחקת
 בלתי בעבר )43 ,תל־אביב

,הוראה פשר, )45 ,מוגדר
ויפת, חם שם, על אביהם )47
 חוסר של מצב — ביראות )48

 בתמורה, )50 ,הים פני על רוח
צר ונבלות מחבר סופר, )51

 סופר )52 ,(ש״פ) נודע פתי
 של מוזיאון — גדול אידי
 )57 נאבק: )54 בבת־ים, שמו

 להיכן, )61 די, היה הספיק,
 תוך, )64 סתם, סגר, )62
 ובאפריקה בהודו החי בקר )65

 שלא מוטב )66 ,כבהמת־בית
 בעל של לשירותיו להזדקק

 ,קטן קיבול כלי )67 ,זה חיים
מוח שלילה )70 ,רעיה )69

 ישראלית משוררת )72 לטת,
 העלה )74 ,(ש״מ) שמונים בת

 )75 היה! שלא דבר מליבו
 (ר״ת), במנועים כוח יחידת

 דוד )81 :נעקר )78 ,גילה )77
 סוג )83 נוזלים, לאגירת גדול

 ,מוסיקלי סימון )85 , מנעול
 שימושו — גפריתני סידן )8)

 כינוי )88 ,ובפיסול כרפואה
 מכשיר )89 ,לשמים מליצי

 בשבילך, )91 עתיק, עינויים
ה במלחמת הנצחון אות )9:

 שהגיע חוב )95 ,2ה־ עולם
 ד), ד׳ ב׳ (מלכים פרעונו מן

 )98 ,התווים בסולם תו )9>
 )102 , סקטנים ילדי )100 ,גוז

 יעקב, מבני אחד )103 :פוף,
 ש- נודע ספרדי גיטריסט )10,

 )105 ,אלה בימים עיטור זיבל
 אביו — עברי ומורה :ופר

 (ש״מ). גוטמן נחום הצייר סל
::זאונך

 של זחל )2 מאד, יבש )1
 של חברו )3 ,הבגדים נש

 מספר )4 , המשנה מחכמי !ביי,
 לפני שנרצחו שלנו ;ספורטאים

 אחד )6 ,במינכן שנים ממונה
 של הצבירה מצבי גשלושת
 )8 אהוב, ידיד, )7 ;חומר,

 ב־ פועלות דמויות )9 ננף,
 דופי, )15 שבח, )12 ,מחזה
 אצל הוראה מורה )16 !גם,

פריצה פתיחה, )17 ,וספרדים
 )19 ,הראשון לוולד כנוי -

 דמות )20 ,ליום־כפור נוסף מם
גריג של מוסיקלית :יצירה

מוב- זהב )23 ,איבסן לפי -
מעוגל חד, לא )24 :ור

 מסתורין, סודות, )26 במקצת,
 מעמקים, )29 ,בת־קול )27

 ,לרחיצה מים בריכת )30 ,תוך
 משפחת שם )34 ,נחש־ארסי 33

 בעל פבלוביץ' פאבל של העט
 החלק )36 ,לפניו״ החיים ״כל

 )37 הגולגולת; של הקדמי
 בן- )40 ,דרום־אמדיקאית ארץ
 דפנות־ )44 ,תבואה )41 ,אדם

 אחד של שמו )46 הפעמון,
 )47 בבבל, האלילים מראשי

 )50 סלנג, )49 עובד, אינו
 של כינויה )53 ,נחלש רפה,

 האחיות/ האלות מן אחת כל
 והמדעים האומנויות על שהגנו

 )54 היוונית, במיתולוגיה ־
 מצב )56 שר, )55 בן־קיש,

ב נחשב — במשחק־המלכים
 כתב- )59 תם, )58 , תיקו

 גבול, )60 קרקע, על בעלות
 )63 בהורים, הזכר )62 קץ!

צמח־בר )66 ,צעיר עדין,

חומ מכילים ושורשיו שזרעיו
 גבעות״חול )68 ,נרקוטיים רים

 )71 !הרוח בכוח הנערמות
 שאינה כחלחלה,-לבנה מתכת

 ,בפנים עצם )73 ,מחלידה
,מגיד־עתידות קוסם, )76 ,77( 

 — קל לאילוף הניתנים קופים
 ,קדוש לחי נחשבים בהודו

ה בשמי כוכבים קבוצת )79
 ,עמוק גברי קול )80 , צפון

 — בדקדוק )84 מתנועע, )82
 בעופות הוא גם )85 ,לנסתרות

 ממרחקים, שלמה־המלך שהביא
 )92 פתרון! )90 בתוכך, )87

 ,נשים לרגלי קדמון תכשיט
 במצב היה — רצוי היה )94

 דרישה כפיה, )96 ,ונוח נעים
 )99 באבל, שרוי )97 נמרצת,

ש היחידי המועד הוא סוכות
 ,3.14 )101 זה, בשם הוכתר

 זוג, )103 ,בפה עצם )102
שניים.
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מכחכים
ת א ר ק דושמ״א ד

 לקראת קוראים איחולי
 שנת החדשה, השנה

תשמ״א.
 נפשיים כוחות, לצבור עליכם
 החדשה. השנה לקראת ופיסיים,

הכ של שנה תהיה שזו ספק אין
 שנד. — בחיינו היסטוריות רעות

 מא־ של לחצים, של ליכלוכים, של
מש לאומנות של גסים, בקי־כוח
ש בקיצור: ועצבנית... תוללת

 מחכה השנה, בריאים לי תהיו
עבודה. הרבה לכם

 ואכי, יאקי קיקי, מולי,
תל־אביב

ה חברי לכל האיחולים מיטב
. מערכת . .

, ראוב! י י ניו־יורק א

א ך■1לתו1ה כ ד מו יד ה
האו״ם, אישי בזיהוי טעות

 תקוע יוסף על בכתבה
 הכלים״ מן ״המוציא
).2244 הזה״ (״העולם

 את רואים שפירסמתם בתמונה
 בלבושו, הדור איש בחברת תקוע

 סימני את הנושא מטוס רקע על
ה־ זהו כי כתבתם, בטעות האו״ם.

 סבורים שרבים אף היקר, אנוור
לחשוב. מסוגל שאיני

לעצ חשבתי אדירים, אלוהים
 פר הזאת המשאבה עוד כל מי...
 — לעצמי כוונתי — האדם עלת,

 אוהב כותב, מדבר, חושב, מרגיש,
 ידין, יגאל את מחבק עליזה, את

מת שרון, אריק אל ומחייך בוכה
 הלוי, דוד קרייסקי, ברונו על רגז

 (אני מחייו נהנה דולצין, אריה
 וכמעט משרדים שני עתה מנהל
 מש־ הוא הלא בשלישי, גם זכיתי

גאו עם מתיידד רד־המישפטים),
 גיבורים 6ר כהנא מאיר כהן, לה

מת גוש־אמונים, של עלומי־שם
 האנטי־ציוניים החכמים עם פלל
יש על חולם אגודת־ישראל, של

בג עד מקאהיר יותר, גדולה ראל
דאד...
כוו — הזאת כשהמשאבה אבל

 חסל לפעול, תחדל — ללבי נתי
 יהיו אומללים — ואז מנחם! סדר
השכוחים! האבודים, ישראל בני

 כראש־ ,ד,ברורה מחובתי לכן,
 — עמי בני את לשרת ממשלה,

 שעדיין האחוזים 20 את לפחות או
 כ־ לכהן להמשיך שעלי סבורים

 דעת־הק־ סקרי (לפי ראש־ממשלה
לה להם ולסייע — האחרונים) הל
השי אינפלציה, אחוזי 200ל־ גיע
שנר ביותר והמרשים הגבוה עור
כל מערבית במדינה אי־פעם שם

שהי.

תקוע ויוסף יארינג גונאר
הכדים מן המוציא

 המר־ דאג האדם, של הכללי מזכיר
 זהו כי היא, האמת המנוח. שלד

ה מטעם המתווך יארינג, גונאר
 שנים כעשר לפני שפעל אדם,

וה ישראל עמדות את לקרב כדי
ונכשל. ערבים

חיפה יאירי, אורי
 יארינג צודק. יאירי הקורא 0

תמונה. ראה — ותקוע

 ולגברת לך האיחולים במיטב
בגין. מנחם שלך, סאדאת,

 כמעט זהה מכתב זהו ב. נ.
 אל- לנשיא שלח בגין שמר לזה

 חוק- את לו להסביר כדי סאדאת,
 כהן, גאולה של הגאוני ירושלים

 וריפה אויבינו על השפיע אשר
ידידינו. ידי את

תל־אביב שריק, יוסף

יקר ושיא
 האיגרות החלפת בעיקבות

 ישראל ממשלת ראש בין
מצריים. ונשיא

 2ד,־ מן מכתבך על לך מודה אני
את בקפידה עיינתי בו באוגוסט,

בערב. מול
ה לאל. תודה טובה, בריאותי

 שלי הטובים והפרופסורים רופאים
 של תצלום לי להראות החליטו

מתוח מכונה על־ידי (שנעשה לבי
 אנו שאותה יחידה־במינה, כמת,

 לארצות־הברית. מייצאים אפילו
 אחת לקנות גם שתוכל מניח אני

חס־וחלילה). האישי, לשימושך
 שואל אני אדם, של לבו מהו

 האמן — אלא הוא אין עצמי. את
 משאבה! כן, משאבה! — לא או

חושב, תמיד אני חושב... ואני

ש שיא ד ח

ב שרירית של ד
 מישפחות לנשל הנסיון על

 במיזרח־ מבתיחן ערביות
ירושלים.

פעו יזם מינהל־מקרקעי־ישראל
 מיכתבי־הפק־ הוצאת :עצמאית לה
 הדרות למישפחות וצווי־פינוי ער,

 ראש-הממשלה למישרדי בסמוך
 נכונה אם ג׳ראח. שייח׳ בשכונת

 כי ראש־הממשלה, מישרד הודעת
 אין וכי במעל״ היתה לא ״ידו

 כינה שאותה בפעולה חלק לו
 אזי זדון״, כוונת או ״טיפשות

 המיכתבים שולחי את להעניש יש
 בחומרה למעשה האחראים ואת

רבה.
)8 בעמוד (המשך
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