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:מאוזן
 שאלה )5 מכת־אגרוף; )1

אופוזי ע״י פומבית המוצגת
 )11 מזל; )10 לשלטון; ציה

 משחקני אחד )13 ;מנה חלק,
 (ש״פ); שלנו הכדורסל נבחרת

 גל- הנע )15 ;לבנין מכסה )14
 ;העמונים מושל )16 !גליך

 עם )20 חגיגית; לתאורה )18
 על־ בלשון דיבר — מאונך 20

 של אחרון שיפור )21 ;גים
)22 ;בבית־אריגה אריגים
 בשבילך; )25 בלע; )24 שלל;

 ובקי לחכם תלמודי כינוי )26
 העולה רע עשב )28 ;בתורה

מר עם היטיבה )30 בשדות;
 מספר )31 יהושע; של גליו

 לימות לגידים, — (בגימטריה)
 ;אל־תעשה ולמצוות החמה

 מלחה אדמת )34 ;מהדק )32
 של צבע או — באסיה וביצות
נסי הסתייגות, )35 ;אדמות

 ש־ אוקראינית עיירה )38 ; גה
החסי של חשוב מרכז היתה
 הגבעות אחת שם )39 דות;

 גדול )42 ;דרך )41 ;בירושלים
 והתלמוד(ר״ת): המקרא פרשני

 ;הסאה) (ששית מידה )43
 ב־ ממציאים אחים שני )45

)48 ;גנוסיה )47 ;ארה״ב
 שבעה אם )50 זהר; זריחה,
 אלוהות: )51 באגדה; הבנים

 שחקנית )54 חותכת; שן )52
 ;(ש״מ) ישראלית תיאטרון

 כבש )61 נימוק; הגיון, )57
הפרל של שמו )62 ;מפוטם

 )65 שניים; )64 הפולני; מנט
בהש — איטלקי בית־יציקה

נמ )66 ;מושב תחום — אלה
 מדינאי )69 ;ידיד . )67 ; לט

הס לפני 2ה־ המאה מן רומי
ב להלניזציה שהתנגד פירה

 כרכר, )72 קמצן; )70 רומי!
(אר צרה מצוקה, )74 פזז;
לי שמלאכתו אומן )75 ; מית)

 )77 :וכד׳) טיט (קמח, שה
 ;)19ה* (המאה צרפתי צייר

 מובחר: זהב )81 מאוס; )78
 :המעטה מלת )85 < אוי )83
ה הקול )88 אכזב; נחל )86

 קצבי ריקוד )89 אלינו: חוזר
מוסי תו )91 ;אמריקאי דרום

 )95 ;צעיר עדין, )93 ; קלי
ובאמ באנגליה מקובל תואר
 נשואה; שאיננה לאשה ריקה

 מערב! )98 הבשול; אמן )96
 כפוף: )102 ;המשפחה בן )100
 עזר מכשיר )104 ;יראה )103

 ;מלים) 2( לחולי־לב רפואי
בהש אודיסיאוס, אשת )105
 נאמנה. אשה — אלה

:מאונך
ב הדקלים ממיני אחד )1

 ;עמוד )2 :טרופיות ארצות
 !למטה בוא )4 ;זמני לא )3
 נושא אטום )1 ;יכנלת כוח, )6

 על סימון )8 חשמלי; מטען
מיו כוונה מתוך שלא )9 ;בגד
 שמו )15 ;האצה )12 ; חדת

רי )16 השטן; של הספרותי
 )19 נאבק; נלחם, )17 בית;
המו המונח של העברי שמו

 20 ראה )20 מז׳ור; סיקלי
 נעורים״ ״משקה )21 < מאוזן
 נצח; לנעורי זוכים שותיו .אשר

צבי- מצב )24 מפרנס; )23

מהשלו (אחד חומר של רה
הביורוקר מסימני )26 : שה)
 הרחוק! במזרח מטבע )27 ; טיה
 ראש )30 ;תשוקה תאווה, )29

למפ לאחור, — שמובנה מלה
 שחזר הלכת כוכב )33 רע;

בחד והיה לאחרונה ונחקר
אחי )34 :חסד) (כתיב שות
 ;דבר־מה על קניין זכות זה,
שח )37 כסופים! כמיהה, )36
הס שעבר בדימום, קולנוע קן
צו )40 (ש״מ): מקצועית בה
 המלה )41 לאדון; פנייה רת

 בעת ביותר ונשמעת החוזרת
 )44 :(לועזית) סרטים הסרטת

)46 המשפחתי: לתא יורש
 חכמת )47 ;בארה״ב מכללה
;כאב )49 ;(ד״ת) הנסתר

בירת )53 בעור: כתב )50
 ניקוי. )54 ;לטביה רפובליקת

 )56 ;נישאה אדמה )55 :טהור
 ;(ש״פ) גדול ישראלי סופר

 )59 ;מעשה בשעת נוכח )58
מוסיקלית צורה )60 מזבח;

 אחדים קולות משמיעים שבה
 זמן: בהפרש מנגינה אותה

 טיפה )63 :הבגדים עש )62
 מצביא )66 ט״ו); מ׳ (ישעיהו

בק והובס שנלחם סורי־יווני
ה יהודה של צבאו נגד רב

ו ציורים עיטורי )68 ; מכבי
 שפה )71 ערבי; בסגנון פסיפס

 עלה )73 עברית: לא — זרה
לש מיכל )76 טוב; היה יפה,
התפת בראשית פרי )77 מן;

 הזהה הפרטי •שמם )79 ! חותו
ב לשעבר מנהיגים שני של

מכי )80 קומוניסטיות; ארצות
 סין: מארץ משקה )82 וון;
 צמח )85 ;היממה מחצית )84
 ובמדברותיו; בנגב הגדל בר
 אפיקורס; )90 מספיק; )87
 ;גנדרנות טרזנות, פאר, )92
 )96 ;קשה גופני מחוש )94

 צמחי עוטה מגרש )97 :אריה
 ;בעדר קול )99 ;רבים בר
 עצם )102 מגן; חומת )101
________זכאי. )103 ; בפה

 צמודים קניתי מניות, קניתי
ז להשקיע כדאי עוד במה

 וטעימה עשירה בארוחה
 הרווח שם כי — ב״טיילת״

 פשוט, וגם רציו; משגיע
!משביע י !

ת ל י י ט ה
 לאוהבים...לאכול

ל80 סמואל הרברס רחוב ת 656992 אביב,סל ,

מכחבים
 )4 מעמוד (המשך

 כמושיע, הופיע שר־האוצר, קיד
 וסיסמות מהיר מענה־לשון בעל

 רושם. עשו שמלכתחילה שחוקות
 המדינה את הטביע שכיהן בשנה

 זה על שעלה אינפלציה, של בגל
 למרות כפליים. כמעט ארליך של

 עומד הוא שבה הזדמנות בכל זאת,
 לכל מענה בפיו יש הציבור בפני

ב נחשב הרטורי כושרו טענה.
 בבחינת להישגים, תחליף עיניו

 העיקר — עושה אני מה חשוב לא
זאת. מציג אני איך

 את כנראה, חושב, הורביץ מר
הלי של אלקטוראלי לנכס עצמו
 להבין קשה שאחרת משום כוד,
 להמשך מציג שהוא התנאים את

 והפזי־ בליכוד רפ״י של שותפותה
לבחי נפרדת הליכה עבר אל לה

רות.
 חייבת שיעור לאיזה יודע איני

 שהאיש כדי להגיע, האינפלציה
 לחודש 20ס/ס — תפקידו את יעזוב

 שכאשר משוכנע אני יותר? או
 דלת, בטריקת זאת יעשה יעזוב,

 וזועמת צדקנית פנים ארשת עם
הזולת. כלפי מאשימה ואצבע
הלי בממשלת שהמתרחש חבל

 מאיתנו. ואחד אחד לכל נוגע כוד
משעשעת. פארסה זו היתד■ אחרת

פתח־תיקווה שטייג, אדי

דו ל קו עו

 הבאות, הבחירות לפני סביר זמן
 נוסח למנוע תוקף בכל ומבקש
האזרח. את להטעות העלול
 זמן די זו התראה נותן אני

 אני לפיה יפעלו לא ואם מראש,
 כדי בנדון, לבג״צ לפנות מתכונן

 את לבלבל העלולים פתקים לבטל
הציבור.
תל־אביב הליננר, רדן! ה.

סלו ק ת אדו , ד ..■״,תו
 הקוראה״ציירת של תודתה
 ״מתח הרשימה על פרלטן,

 ״אמנות״ במדור דרמאטי״
).2252 הזה״ (״העולם

שביקרה שהכתבת, פיללתי לא

* ת לג פ מ ־ תי ל ב
וזלינ־ הקורא של פנייתו

הבחי ועדת יו״ר אל גר,
המרכזית. רות

 פניתי האחרונות הבחירות לפני
להר- לא בתביעה הבחירות לוועדת

פרלמן ציירת
— קטלנית דייסה

פרלמן של כעירום אשה
קונספציה של תיאור או —

מפ ״בלתי בנוסח להשתמש שות
ש כפי בפתקי-בוחרים, לגתיים״

 כאזרח מסויימות. מפלגות עשו
 בבחירות הדוגל בלתי־מפלגתי,

 הזה בנוסח רואה אני אישיות,
הבוחר. הטעיית
ש לי, הודיעו האחרונה בפעם

 אין מדי, מאוחר שפניתי מכיוון
 פתקי״הבוח־ את לשנות אפשרות

כעת, פונה שאני הסיבה זאת רים.

 אכן התצוגה, בזמן הקרונה בגלריה
תכתוב.

 לא מסיבות האחרונות, בשנים
 הסתם מן נעוץ שחלקן ברורות,
הישרא המתירנות שיג בקידומה

 האמנותית הביקורת מגמת לית,
 במיק- או, קטלנית״, ״דריסה היא
 קונספציה. תיאור — הטוב רה

 והידעני הקונסטרוקטיבי ניסוחה
)8 בענזוד (המשך

כ׳0;*6 הזה הווולוז


