
ץ ב ש הוה העולם ת
:מאוזן

 עלי־כותרת רב נוי פרח )1
 בת תחנת־שידור )5 לבנים!

!דקדק היטב, התבונן )10 ! 30
י״ב)ו מ׳ (ישעיהו מדד )11
אחד! במקום קבוע אינו )13
 )15 (ר״ת)! מקום ממלא )14

 אריות מאורת )16 מתרברב!
 רטוב לא )18 מ?א)! ;כתיב

 ומחזאי סופר )20 יבש! ולא
מל זוועות מתאר — אמריקאי

!שבר רסיס, )21 !(ש״מ) חמה
 נזכר עץ, שם )24 יכה! )22

כ״ג! ה׳ ב' שמואל — במקרא
 )26 באדמה! קבוע שתול, )25

 )27 !שפכין למי כלי־קיבול
!הזריחה שלפני הלילה שחור

 תחילה, )31 אדום! צבע )30
)34 !עקץ נשך, )32 !ראשית

 ואסף גרף )35 (לסינית)! אני
 עורכת )38 לוהטות! גחלים
עו )39 !(ש״ם) ישראלי יומון
ל בן־בקר )41 בהמון! ברים

 )43 נטף! טיפה, )42 עולה!
חסר־דעת, )45 שייכות! מילת

 בחבל בצרפת עיר )47 !תם
ביוון, קדומה עיר )48 לוריין!

 )50 !ספרטה של בריתה בת
 ל־ זאוס לו לקח אשר האלה
שתי בין נמתח )52 !אשה

 קדמונית, ארץ )54 נקודות!
 איבר )57 איראן! של שכנה

במים! בעלי־חיים של נשימה
במו ה״ב״ משלושה אחד )61

* ריקנות עקרות, )62 ! סיקה
שו )65 !השדה תבואת )64
 איל בדמות כלי-ברזל )66 ! קת

קידומת )67 !שערים לנגוח
 חתך, )69 סקוטיים! לשמות

 )72 אמן! קוסם, )70 גזר!
גומי, )75 !דרך )74 !פרח־נוי

 ל־ ,בשלווה )77 !נוקשה שרף
או אנגלי סופר )78 לא־םחד!

נר ואינו ״הרואה — טופיסט
! רכוש החרים )81 !(ש״מ) אה״

)86 מפרנס! )85 אריג: )83
:הארבה ממיני מעשרה אחד

 אם־ )89 מפורשת: פקודה )88
 מילת )91 :70 בת — הקבוצות
אמנם; )95 ס,ג; )93 ״לילה!

 קיר, )98 דתית; קבוצה )96
)102 !צאצאה )100 ;חומה
)104 !בפרס מלך )103 ;חרון
 — ממשלתי במשרד שר סגן

 )105 :״מאד טוב שר סגן ״הוא
משולשת. פירמידה ארבעון,
:מאונך

מילת )2 שעור! תכונה, )1 {
)4 עגום! מדוכא, )3 מיעוט!

כאן: ישן )6 באמריקה! עיר
 לעזור מתנדבות נשים חבורת )7

רבים! נסתר )8 בבתי־חולים:
 )12 בודיסטי! לנזיר כינוי )9

לב של הדרומי בחוף עיירה
 שקוף בלתי מים צבע )15 ! נון

בעמק- קבוצה )16 !לציור
 )19 ;רע מצב )17 :יזרעאל

בארץ; זואולוגית שמורת־טבע
 וגב־ עלים על הנוצר קוץ )20

 ושני אב )21 :הצמחים עולי
!(ש״מ) אוסטריים מלחינים בניו

בבלי! אליל )24 מכיון: )23
אלוף )27 רקבון: מחלת )26

 מן יצא )29 (ש״ם): בצה״ל
 שנקצר עומר )30 המסגרת!

 )33 לעניים! בשדה ונשאר
 )36 :הבעה ביטוי, )34 :אבנט
הגר להפצצות כנוי )37 < זרוז

ה במלחמת אנגליה על מנים
 :מסכו״ם אחת )40 :2ה־ עולם

 נובל פרס בעל עברי סופר )41
 — הרגש מרכז )44 (ש״פ):

 בסימני )46 !הקדמונים לפי
 האותיות מעל פסיק — הפיסוק
 טעם! סוג )47 קיצור! לסימן

 ממנהיגי )50 יריות! מטח )49
 שדה — בארץ תנועת־העבודה

 הפרטי שמו על במרכז תעופה
כמה של שמם )53 ;(ש״מ)

)54 !פרס בממלכת שליטים
נק עלוב, )55 ההיגוי: אופן
ב עיר )58 נכרי: )56 לה!

 !שטיח )59 :העתיקה מצרים
כו )62 בחשאי! בסתר, )60

 )66 מוכן! עומד, )63 עס:
 בכביש יהודה בשפלת מושב
 ומוסד ישיבה ובו ת״א רמלה

 והוא — שיתוף )68 חינוכי;
 שנה 70 החוגגת התנועה יסוד

 :סלידה בזיון, )71 ;לקיומה
ה משלושה לאחד כינוי )73

 ;וסוכות שבועות פסח, — חגים
 לשירי כינוי )77 גרוע: )76

ממו מצב )79 :כושיים נשמה
גו )80 רצוי; הסדר ללא שך
צרפ צייר )84 ;תום )82 ! מה
ל שהירבה אימפרסיוניסט תי

 כלי- )85 בלט! רקדניות צייר
קצובה תנועה )87 :מלחמה

רצו )92 גלות: )90 באוויר;
תח )94 לקישור! שרוך עה,
 בדרכו משה של האחרונה נתו

)99 :קנב־כסף )96 !ארצה
)102 ;מחפש )101 :מספיק

רוח־רפאים. )103 :בחופזה לא
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מכחכים
)4 מעמוד (המשך

 הראיון בא — הפירמידה ראש
 ומוכיח ניר עמירם עם בטלוויזיה

הגמור. ההיפך את
ל בתשובה מודיע, הרמטכ״ל

 ישראל, עם לכל המראיין, שאלת
ש הראשונה בפעם שומע שהוא
 מילחמת־יום־ של טראומה היתר,

 על חושב אינו האיש הכיפורים.
 מטראומות. שיחרור לו ויש המוות,

 של־ להבחין, יכולים אנחנו טוב,
 וטראומות, פחדים אין צנחן־גיבור

 אולי אבל גיבור. היום כל הוא כי
 רפול אצל טראומות. לאחרים יש

 לכללי. הפרטי בין הבחנה אין
 טראומת־יונרהכיפו־ אין לרפול אם

מ חוץ אין, אחד לאף אז — רים
 החשודים הטלוויזיה, לכתבי אשר

ממילא.
 מכיוון ומנסה מוותר ניר עמירם

 הוא ההפתעה? בדבר מה אחר.
 :השאלה מן המום רפול שואל.

 ז הופתע מי איזהו הפתעה, איזה
 להשאיר לחבר׳ה הורה הוא הנה
 ואמר הטנקים בתוך התחמושת את

 מילח־ תהיה שבוע ״בעוד להם:
 איפה תשובה, של שיגעון !״מה

ש וליפשיץ, גלר אורי פקר, אילן
הרמטכ״ל! מן ללמוד יבואו

 התרוצץ כאשר חשב מה מעניין
 המיל- של הראשון ביום בנאפח

 שדהרו הסוריים הטנקים בין חמה
 ש- כמובן, העיקר, אבל ליהודיה.
 שלא ומה תחמושת. היתה בטנקים

 מיספר הן טוב למ״כ חשוב פחות
 תמיד בגדה־המערבית. ג׳בלאות

 ברתק מקלעונים כמה לשים אפשר
 הר־ על מאג וחוליית הר־עיבל על

 ולתמיד אחת ולפתור — גרייזים
ישראל. של הביטחון בעיות את

— מ״כ פעם שאמרנו: כמו
מ״כ. תמיד

תל-אביב מורג, לוי

תי□1האד ועל הזקן על
 אשוז״השנה על בכתבה

 של תמונותיהם התפרסמו
 ובן״גוריון, וייצמן הרצל,

 חיו ״כולם שהוכתרו
 רצו כולם אתאיסטים,

(״העו חילונית״ בחברה
).2245 הזה״ לם

 בן־גור־ לגבי לתקן לי נא הרשו
 חילונית לחברה שאף הוא יון:
 הפנימית אמונתו היתה ודאי וזו

שנקלע ה״דתית״ לפוליטיקה (מעבר

כן־־גוריון דויד
מה? הוא מח

 כפי אתאיסט, היה לא אבל אליה),
ש הדברים מן להיווכח שאפשר

מצורף). (מיכתבו אלי כתב
ברל בית דורון, אדם

 12ב־ בן־גוריון דויד כתב
משדה־בוקר: 1968 ביוני
 וברכה, שלום — דורון לאדם
 קהילה לשום אשתייך לא אני

 ולא שמרנית לא רפורמית, לא —
קיו חושב אני אבל אורתודוכסית,

 האור־ הקהילה של ושילטונה מה
 איש, לפסול איש שום יעיז לא

 ולסילוף. לאסון בישראל תודוכסית
 רחוק בארץ שהרוב בטוח כמעט אני

 באמריקה מהאורתודוכסים. מאוד
 ואפילו סילבר, כמנוח רב לפסול

 ראו ובארץ בארצות־הברית המזרחי
 מחוסר ורק מסור. יהודי מנהיג בו

 לא של — לי נדמה כך — יוזמה
 זאת בכל להם שיש אורתודוכסים

 פה השתלטו — ב,כנסיה׳ צורך
ה מישטר לכך סייע ״האדוקים״.

ה בארץ, הקיים הנפסד בחירות
ש פוליטי כוח קטן למיעוט מקנה

 גם אשמים אבל כלל. לו מגיע לא
 בבית- צורך להם שיש היהודים

 (לי בשנה פעם רק ולו — כנסת
 רחוק אני כי אם בכך, צורך אין

 בית-כנסת שאין אתאיסטן), מהיות
 מתפללים ונשים גברים שבתוכו

 המקובל, בנוסח דווקא ולאו יחד
 אינו המודרני שהטעם בדברים שיש
וכדומה). קורבנות אותו(כגון סובל

זה? בנידון שינוי היתכן

■ זו ■היא מ

ז אילת אח ששיגעה
 על דיווחה המרחלת רחל

 מוכרת בלונדית, יפהפיה
 אילת, את ששיגעה מאוד,

הים־ במועדון כששהתה
הזה" (״העולם התיכון

י היא מי ).2247
 היפה הצרפתיה על דיווחה רחל
 ל־ הנשואה הזמרת וורטן, סילבי
 שהופיע התצלום אך האלידיי, ג׳וני

 וורטן, של היה לא שלה בדיווח
 אחרת בלונדית יפהפיה של אלא

דנב. קתרין השחקנית —

וורטן סילכי
וזי? היא מי

 ומי ומי היא מי השאלה נשאלת
באילת? היתה

אילת יששכרום, מירי
אי את ששיגעה הבלונדית <•

הו בטעות וורטן. סילבי היתה לת
 קתרין של תמונתה בכתבה פיעה
 ראה — וורטן של תמונתה דנב.

תצלום.

 תגלו־. 710*3 מחבש

טוב בבית
הקשיבו טובים, אנשים
. . . י ל

 של ברחובותיו לאיבוד הלכתי
ש מבלי תל-אביב, הגדול, הכדך
הסתו לשמאלי. ימיני בין ידעתי
 בין כשזנבי ומדוכא, שפוף בבתי

 עם אחת, טובה שאשה עד רגליי,
 אר אספה לבעלי־חיים, אנושי יחם
 אל כך ואחר חיקה אל תחילה — תי

 והשקתה אותי האכילה היא ביתה.
ב משלי פינה לי והקצתה אותי

ועוד יום עבר להפתעתי דירתה.
)8 בעמוד (המשך
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