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)81 עבר, חלף השתמט, )78 9

)85 לחופה: הגיל זה )83 רום:
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 יהודי פועלים ומנהיג מדינאי
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צמ גידולי מקום )47 זועף;
 גידוליו שנעקרו מקום )49 חים!
מ אחד שם )50 חשוף: והוא

 )53 אהד־העם; של מאמריו
יהו שלובשים מבד לבן חלוק
 פנייה )54 חגיגיים; בימים דים

לר קבל )55 באוטוסטרדה:
 מכשיר )58 ניצוץ; )56 שותך,
ה ממציא )59 בגינה; עבודה
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 מי שקיבל .תואר )63 בית; )62
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 ממנו מפיקים — מים צמח

 של אבנו )73 רפואה; חומרי
ל מזיק )76 בחושן: דן שבט

 כפי ציון מצודת )77 בגדים;
 שישב כנעני עם בפי שנקראה

 חומת )80 חרפה; בזיון, )79 בה;
 )84 התורשה; יסוד )82 משמר;

 אלף; שנות חי — אגדי עוף
 נהר )87 המתכת; פסולת )85

טומ ממנו הוסרה )90 בצרפת:
 )94 הסתיר; כיסה, )92 אתו;

 שמן מאכל )96 כפייה; נגישה,
 מכיר )99 תבואה; )97 וטוב;
 )102 פקודה; )101 עצמו; בערך
גרד. שפשף, )103 בנגב; אדמה

מכחכים
 )4 מעמוד (המשך

 על נאבקים הם המיזרחי. בולם
 רמת־חיים לעצמם להבטיח מנת

 הועילו לא הדעת. על מתקבלת
 ו־ שיכנוע של הארוכות השנים

 נשארו הפולנים — שטיפת־מוח
 על לעמוד מוכנים הם אמיצים.

 את משווים אם מחיר. בכל שלהם
 שליו, לפועלים הפולנים הפועלים

נשכ יוצאים אנו אין הישראלים,
 תעמולה אין שאצלנו למרות רים.

ה המדינות בסיגנון ושטיפת־מוה
אדי -הם הפועלים קומוניסטיות,

ה לכוח מודעים לא וכלל שים
 אין כאן בידיהם. הממון עצום
האדי שכן בשטיפת־מוח, צורך
מע הישראלים של החולנית שות

 שהמצב ככל השנים. עם מיקה
יו עמוק מסתגרים הם יותר גרוע

ב עולה לא בכלל בקליפתם. תר
 ברצינות להיאבק שאפשר דעתם

הבל. ולהצליח. —
בת-יס ־ביב, א חוה

$ • •
יתומים, על

*עיתונאים מחגם־ם
 ״יתום הכתבה בעיקבות

״במדינה״, (מדור שכזה״
 על ),2243 הזה״ ״העולם
מח מנהל שושני, שימשו!

 תל- בעיריית החינוך לקת
אביב.

 חבר־ילדות היה שושני שימשון
במע אביו נפילת בתש״ח. שלי

ה מנוף חלק היתה ישראל רכות
 נימת לי הפריעה שלנו. ילדות

(״קשי כלפיו השלילית הדברים
ש בעיתון שכזה״), ״יתום חות״,
ו שימשון בשועלי חרש עורכי

 נותרו ספק וללא פלשת, בשדות
 מימי וצלקות זיכרונות בו גם

נמחו. שטרם תש״ח
 ישראל ילדי כל על להגן צריך

ב השימוש לבית־הספר. ההולכים
 אינו אך מובן יתמות של נימוק
 הוא שכזה ובתור רלוונטי. תמיד
תועלת. תחת נזק לעיתים מביא

 פנימית מייזדמן, דויד
כפר־סבא שטיינברג, על־שס

 ■שדוד לא !,גג
■רושלים אח

יש ממשלת ראש בין מה
ן רומא וקיסר ראל

מנ שלנו, היקר ראש־הממשלה
 שלוש לפנות מתכוון בגין, חם

מבתי נוצריות-ערביות מישפחות
 ראש־ לישכת את יעביר כאשר הן,

 בירושלים, העתיקה לעיר הממשלה
 שכנים לסבול יכול שאינו מפני

ערביים.
הנוצרים את גירש קיסר נירון

 על־ נטרפו לא שעדיין אלה —
נזאקסימוס בסירקוס האריות ידי
 רומא. של שריפתה על־ידי —

 אדם הוא שלנו היקר בגין מנחם
 את ישרוף לא הוא הומאניטארי.

יפ הוא בירושלים. העתיקה העיר
 נוצ־ מישפחות שלוש רק ממנה נה

 מנחם את האל יברך ריות־ערביות.
שלנו. בגין

תד־אביב שריק, יום!?

!״,.,עבש מוקד
״עכ כתב־העת מזכירת

 מיכתבה על מוסיפה שיו"
 כתב-העת מזכירת של

 ב״העו- שפורסם ״עכשיו״,
).2242( הזה״ לם

 תשומת- על אתכם מברכים אנו
 למהלכיהם מקדישים שאתם הלב

 עכשיו עורכי של ולתנועותיהם
 פירסום את שהקדימה ההערה (ראה

ה את שציינה הקודם, מכתבנו
 הביא מוקד גבריאל ד״ר כי עובדה
ה למישרדי מיכתבנו את בעצמו
מו שד״ר אפשר שלכם). מערכת

דואר של מהירותו על סמך לא קד

 אי־ אותו שהטרידו ומכיוון ישראל
 של החוזרים־ונישנים הדיוקים

 רצה לעכשיו, ביחס נייר של ננזר
ית אם אולם במהירות. לתקנם

 שלכם מדור־המיכתבים עורך מיד
ש סופו שנקט, הדיווח בשיטת

 של חולצותיו צבע על גם ידווח
וגר. לקולנוע, בהולכו מוקד ד״ר

לציין, נבקשכם אחר. ובעניין
 במיכת- אחת שגיאה נפלה כי

מר הורביץ, יאיר וולך, יונה בנו:
 מבני- ואחרים בן מנחם גלדמן, דכי

 בעכשיו לפרסם התחילו דורם,
ה בשנות ולא השישים, בשנות

חמישים.
 מערכת גורכיץ, נועה

ירושלים עכשיו,

£ טעות צוז־קח ודם7
מה גיל שהפרשי אמר מי

ה בפני מחסום ווים
ן אהבה

שהת ידיעה מתוך קטע להלן
ב 5ב־ אחרונות, בידיעות פרסמה

: 1980 ספטמבר

ן 8 בו נעד ם
 ה־ מגלה טאוסיג, מיכאל
״לאש :היתר בין נתבע

 מאהב יש — 41 ה־ בת תי
 ב־ כיום המשרת ,81 בן

נמ ביניהם צה׳זלד״הדומז
 כל שנים. מספר כבר שו

 ורק כך, על ידעה השכונה
 עתה רק נודע הנאיבי, לי.
האו־בה:״. פירשת על

 את לדחות ביקש ■הטייס
 אם כי וציין אשתו, תביעת
 ביתו, אל בניסתו תאסר
ב להמשיך האישה תוכל

 .□אין שלה האהבים עלילת
נים־יע.

 כל — הנאיבי הבעל מיסכן,
מלבדו. ידעה, השכונה

תל־אביב מדחי, יואב
• • •

והסנס״ת עוד את לדגגר
 של לובי יקום לא מדוע

1 הקטנות המיפלגות כל
 •שמעתי האחרונים הימים באחד

 על המיבזקים, באחד צה״ל, בגלי
 הקטנות המיפלגות של לובי הקמת
 קולן יישמע למען של״י) (כולל
 אמצעי־התיק־ בדיווחי כבוד ביתר

שורת.
 לי יש לאו, ואם נכון זה אם

 לובי, יארגנו לא מדוע רעיון!
 את שיאגד לזה, שתקראו איך או

הבחי לקראת הקטנות המיפלגות
 שיבואו (אינשאללה הבאות רות
 כל בלי תייבשנה שעצמותינו לפני

לשון- לשמש :והכוונה תקנה),
ם חזקה מאזניים ו ק מ  הכיפה ב

ה כל לשדנו והסוחטת המאיימת
 שילטון־המערך. שנות כולל שנים,

 כנסייה עול במיגור להתמקד יש
זו.

 האלקטו־ בנתונים בקיאה אינני
 ביל־ משימה זו האם אבל ראליים,

י תי־אפשרית
 לערער הצליחו הפמיניסטיות אם

ביש השוביניסטים את במקצת
צי — נצליח לא מדוע — ראל
 — חילוניים של גדוד כה בור

זרו את ולנצח לבריקדות לצאת
 ! ? הדתית הכפייה של התמגון עות

תל־אביב אושפיז, צידה
• #

א 1זיסט־נסל־, וגוו! ל
 זאב של מאמרו נגצז האם

 המיז- עדות על ז׳בוטינסקי
).2245 הזה״ (״העולם רח

 ז׳בוטינסקי, זאב שד מאמרו
נג לא ,1926ב־ שנכתב המיזרח,

טועה, איני אם שטענתם. כפי נז,
)8 בעמוד (המשך
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