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האוני מוסמך תואר בעל )1
 שבאגדה הציפור )5 ! ברסיטה

 בצי־ ציצת־זהבה את המירו
 הספק יחידת )10 צת־נוצה;
 עיר חורבות )11 חשמלית!

 ב־ ההקשה מכלי )13 עתיקה!
 הגוף! אחורי )14 תיזמורת!

 ובעל נציב )16 !מערב )15
 )18 !בארצות־איסלאם שררה
 )21 ונעלם! עבר )20 צעיר!
 עינויים! מכשיר )22 עוגב!

אוניבר עיר )25 בופאלו! )24
 )26 בארה״ב! ידועה סיטאית

 !אפיפיורים •מיספר של שם
 במים לסוכר שקורה מה )28

המס אחת שם )30 רותחים!
 עץ- )31 זרעים! בסדר כתות

 !שתי־וערב בצורת התליה
 גם )34 ;לנוזלים עור נבל )32

לוח יחידה )35 בנביאים! הוא
ה )39 !עצור גדור, )38 ! מת

 )41 (ר״ת); ברמז לו די חכם
 )42 !ממשלתית מישרה נושא
 בעל- )43 תורה! לימוד מוסר,
 מלך בךבעשא )45 לילי! חיים

 )47 זמרי! ע״י נרצח ישראל,
 )48 אוקיינוסים! בין אדמה

 סטירי סופר )50 גזל! מירמה,
ה החייל של ״מולידו״ צ׳כי

 מצי )51 (ש״מ)! שווייץ אמיץ
 בהמת־משאות )52 בת־זיכרון!

 ארץ )57 דורון! )54 בטיבט!
 במלכתה קדם בימי שנודעה
 כישופי; כוח בעל )61 !החכמה

 לרוחב ברזל או עץ גזר )62
 )65 !גבר קול )64 !פסי־רכבת

 בצד,״ל השחקים אלוף בעבר
 (ש״פ)! סערות מעורר וכיום

 )69 !עוד גם, )67 !כרצוי )66
 אתר! בגלי בעיקר — תכיפות

אבי )72 !בנגב הגדל עץ )70
 וקורדליה ריגן גונריל, של הן
 העברת )74 שקספיר! של —

 ספר שם )75 עניין! או ידיעה
 )77 !ברטוב חנוך של ביוגרפי
 אסוף, )81 זיעה! )78 חניקה!

לניצחון! וסימן אות )83 !כנס
 אמריקאי, וסופר משורר )85

והמודרני! הקצר הסיפור אבי
 מאלילי )88 להבת־אש! )86

 המדבר )89 העתיקה! מיצרים
 )93 הבל! )91 כרסו! מתור
 לב )96 !טובה אבן )95 !גבוה

הולנ קידומת )98 !ה״חיים״
 דברים; של ערימה )100 ! דית
 מילת )103 פעור! פתח )102

מו יצירה )104 וקינה! צער
 מלחין של פטריוטית סיקלית

 שני של כינויים )105 ;צ׳כי
 — בארה״ב המחוקקים בתי

ובית־הנבהרים. הסנט
:מאזנן■

;ספר־כריתות )2 ; בננה )1
ומזו תפילה סיפרי הכותב )3

 בצה״ל אלוף )4 !(ר״ת) זות
 )7 ״צוות״; חצי )6 לשעבר;

 פרי )8 ;ריח טוב פרח מין
ה לעמוד כינוי )9 התאנה!

 לפניו עובר שהחזן תפילה
 נעמי של שיר שם )12 (כ.ח.):

 את לחפש יצא )15 ;שמר
ב קטנייה )16 ״גיזת־הזהב״!

 הראשוגה הפילגש )17 ! תרמיל
 !כספה נעל־יד, )19 ! במקרא

 ;בצה״ל קצין ולא תפקיד בעל
האטלנטי! באוקיינוס צפוני אי

 — שמשמעותה קידומת )23
 מי )26 חרדון! )24 שניים!

 ברומא נמוך למעמד שהשתייך
 צרפתי! מטבע )27 העתיקה;

 ).30 להדלקה! קטן מכשיר )29
!בצה״ל קצין ולא תפקיד בעל

!חומה לשבר מעץ כלי )33
כינוי )36 משל-חכמה! )34

ה בימי בישוב נשק למחבואי
 עדת־דבד )37 הבריטי! מנדט

 אפס )40 !אחת שבכוורת רים
 )44 הצאן; מן אחד )41 ואין!

 בזוי! נקלה, )46 ;נייח שאיננו
 וה־ המאיר הבוער, היסוד )47

 )50 (ארמית)! אין )49 מכלה!
 )53 !הגמל גב את ששבר הוא

 :תוסס במיקצב ידוע מחזמר
 אברהם קבר בו המקום שם )54
ה סמל )55 ;אשתו שרה את

 מדי- על שלובשים יחידה
 פתה )58 שנון-: )56 !צה״ל

 בעל צמח )59 ;כ.ח.) (ארמית
)60 !שונים בגוונים פרחים
רע )62 ;טובה גפן זמורת
שלא צלי )63 צעירות; ננות;

 של שם )66 די־צרכו! נתבשל
 מאוד! בולטות שעיניו דג־זהב

ה מתכת או חימי יסוד )68
 )71 !פלטינה בעפרת מצוייר.

 תימ־ מיליונר )73 זית; עסיס
בת הגדול המטוס בונה הוני

 )77 בבקשה! )76 (ש״מ); בל
 ;המקראית בבל של כינוייה

 במל- אומן )80 קבוע! לא )79
 מסוגי אחד )82 אכת־הבישול;

 )85 הגפן; תוצר )84 הטעם;
)87 !לעיניים איפור צבעי

)90 !אפריקאית רפובליקה
הקרי שם בן־הינום בגיא מקום

 (כ.ח.)! למולך הבנים את בו
 בסים־ שחום־העור הדוד )92
 )94 (סטו ביצ׳ר הרייט של רה

)96 (ש״מ)! ישראלי סופר
)99 !פור גורל, )97 ;מפני

 נציב היה אסיאני, דיפלומאט
 (בהשאלה,!; תווך )101 באו״ם!

 אדמה )103 !והיה יתן מי )102
נישאה.
בסוג כ.ח. האותיות :הערה

חסר. כתיב :משמען — ריים
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מכחכים
 )4 מעמוד (המשך

 בגין תחושת־אשמה, בגלל שם
 מול באירופה הגבוהה רמת־המחייה

 עקב המתפתחות, בארצות הרעב
 וקצת ושיעמום, אידיאלים היעדר
בורות. בגלל

חו הוא אם ברעם טועה לדעתי
 זה בחומר להלעיט שאפשר שב
 תחו־ אין לנו הישראלי. הקורא את

ו אפריקה עמי כלפי שת־אשמה
כמומ שהו ישראלים אלפי אסיה.

מכי והם מתפתחות בארצות חים
 אנו שם. התנאים את מקרוב רים

 קשה עצמו. במיזרדדהתיכון מצויים
וחו הלוקש, את לישראלים למכור
 את מבזבז פשוט ברעם שמר ששני
זמנו.

רמת־גן פלד, .צפי

אני משיב: כרעם חיים •
ה המאמץ על פלד לקורא מודה

 במדורי שהשקיע המחמיא מחקרי
 כעסו. את להבין קל קטן. עולם
ש לקבל, מסוגל לא פשוט הוא

מה השונות דיעות יביע עיתונאי
 לפחות העיתונים. ביתר מקובל

 לחיות יותר נהנה היה זו מבחינה
 בין הוא המיבחר שבה בארץ,

מת לא אני ואיזבסטיה. פראבדה
ה לעולם החמה באהדתי בייש

 כולו בעולם רואה אני שלישי.
 שיוויונס את וגורס אחת, יחידה

 בעיית האנושי. המין בני כל של
 הצפון בין והולך המתרחב הפער

 מזמן חרגה כבר לדרוס התעשייתי
באירו הסאלוני ״השמאל מתחומי

ב מרכזי לנושא הפכה היא פה״.
עי ולעיקר בינלאומית ועידה כל

 בעולם, מרכזיים אישים של סוקם
 אדווארד ואפילו בראנדט וילי כולל
 הישראלים למומחים ובאשר !הית

 קטן שמיעוט נכון השלישי, בעולם
שחו במשרתים עצמו הקיף מהם
 גיזע־ השקפה לעצמו ואימץ רים
עבו השקיעו הגדול רובם אך נית,
 והם אלה, באיזוריס מסורה דה

 המתנשאות מהשקפותיו רחוקים
פלד. הקורא של

 פלד הקורא של הזועמת תגובתו
ב ובקיעים סדקים על מצביעה
 כלפי ובשחצנות העצמי ביטחון
 יותר אותי■ מעודדת היא העולם.

מבז אינני שאכן להאמין, ויותר
 ןר־3אל גישה בעיצוב זמני את בז

במדורי. הבינלאומי לנושא נטיבית

- אשפרטת מ־בצע
לאשקחוח

 אשפתות מינצע בעיקבות
 שנועד המישטרה, של

 על אנושה מכה להנחית
בארץ. הסמים שוק
 הצלחה על פורסם בעיתונות

ה שבין כך ועל •הסרת־תקדים

ר,דתי יחזקאל ניצה
קולה וקוקה קפה תה,

 בשעה שנתפסו כאלה היו עצורים
בחיי לראשונה בסמים שהשתמשו

 המישטרה לניצבי הכבוד כל הם.
 איש עתה הטופחים וקראום, קדתי

ועש מאה עד — רעהו שכס על
 המישטרה שמאמצי אלא ! רים

גיחוך. מעוררים
אח דרך ולבחון לנסות לא למה

הס בעיית את לפתור כדי רת,
 האסורים הסמים את להפוך מים?
בחנו אותם ולמכור לחוקיים כיום
 סיגריות, עם יחד פיקוח, תחת יות

 קנקה תה, קפה, תרופות, אלכוהול,
 וטובים. רבים דברים ועוד קולה;

ש דבר כל שעל בתנאי, זאת כל
 ברורה בצורה מודפס, יהיה יימכר
 בו השימוש כי וקריא, גדול ובכתב

הצי יקבל כך אפשרי. בנזק כרוך
ה ככל מדוייקת אינפורמציה בור

 הנצרכים הסמים סוגי על אפשר,
מבוט לא בכמויות היום־יום בחיי
לות.

 המסוכנים הסמים הפיכת על־ידי
 או לפקח המדינה תוכל לחוקיים,

 בסמים. המיסחר את לנהל אפילו
 ברווחי לפגוע המדינה תוכל כך

 חלק על ולהתגבר התחתון העולם
השחור. ההון שמעורר הבעיות מן

מ חלק להפנות תוכל המשטרה
 פי חמורים אחרים, לתחומים כוחה
 מאורגן ופשע שחיתות כמו — כמה

וגווניו. סוגיו כל על
 הזאת, הזולה התעמולה עם די

אשפ מיבצע הסמים״. ״נגע על
לאשפתות. — תות

ירושלים שטרן, עודד

ת או■ הנו אי  ל

סיר. הם שאלה
 גריינר בנית לעשות מה

הזה״ (״העולם בגדרה
ז )2252

 לא- מיבנים להרוס מותר אם
 זוגות מיעוטי־יכולת, של חוקיים
סי אין ערביים, ואזרחים צעירים

 גד של ביתו את להרוס שלא בה
 גר- אותו מתגאה וכאשר גרייבר.

נו לא ערבים), במעשיו(גירוש בר
 לציונות אוי לומר: אלא לנו תר

בניה. הם שאלה
ירושלים מני, אלימלד
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• התאחד!
 קיצבאות מקבלי אירגון
 ומקבלי לאומי • ביטוח

ב נמצא קיצבאות־סעד
אירגון. כשלבי אלה ימים

 להעלאת לדאוג האירגון: מטרת
 שאינם היום, הניתנות הקיצבאות

 ההתייקרויות, קצב לעומת ריאליים
 של לבעיותיהם כללי באופן ולדאוג

 ה־ של לשירותיהם הנזקקים כל
והסעד. ביטוח־הלאומי

 תל־אביב ה., א.
 לגוף להצטרף הנזעוניינים •

כל בדרך לפעולתו לסייע או זה,
הכתו לפי לפנות מתבקשים שהי,

תל־אביב. 26107 ת.ד. : בת

 הדליוס מן
לסבוומס ועד

 וייצמן עזר של טיסתו על
קארטר. ג׳ימי של במטוסו

שתשו נוספת, פעם הוכיח הוא
 שובע יודעת אינה לעוצמה קתו
 בעטיה שנגרם בנזק מתחשבת ולא

בכ היהודי ולעם בפרט לישראל
 האחר״ מהסוג ״הפוליטיקאי לל.

ה רדידותו למרות הבין, (איזה?)
 קאר־ ייבחר שאם אינטלקטואלית,

 בע־ שני לו שיהיו הרי בשנייה, טד
השו זה מאוד: חשובים לי־בדית

 על השולט וזה הנילוס על לט
 יהיה מי כאלה בנסיבות הפוטומק.

 תאוצה צבירת ממנו למנוע מסוגל
 שעלולה הפוליטי, במסלול רבה

למ (כמו, לאומית בשואה להסתיים
לראש־ממשלה)? בחירתו של,

המל תאוות את לספק מנת על
 מציע אני -מקיסריה, האיש של כות

)8 בעמוד (המשך
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