
 בגשר לחתוך מעדיפה אני
 הנפלא הסטייק של העסיסי

 במסעדת לנו שמגישים
______ה״טיילת״.

 ששר־ מוביח החדש התקציב
 ממשיך הורביץ יגאל האוצר

תומא חיילתהחי. בבשר לחתוך
עכורה ואווירה —

 יוצקים בהם ופרימיטביים, קטנים
 מכונות* דיזל, למנועי חלקי־הילוף

 — וכמובן ומשאבות־מים, תפירה
 אלה אנשים חקלאי. לעיבוד כלים
 שנתיים, אחרי והיום, מאפס, החלו
 ומישפהו־ הקואופראטיבים חברי
 היטב. ומהנים מולבשים תיהם

 מחמת מוקצה הוא .זה כל אך
 המארכסיסטית הברכה לא מיאוס,

 ה״פרוג־ דווקא ושות׳. ברעם של
 השלישי העולם בארצות רסיבים״

 אמצעי־ של הפה את לסתום מנסים
מנצ־ והם המערב, של התיקשורת

 לתרום עשוי הדבר 7 מיוחדת מחקר
מא מהרבה יותר הלבבות לקירוב

אידיאו ונוסחות פוליטיים מרים
שימוש. מרוב כבר שהתבלו לוגיות

חיפה כליפה, א.
 שם׳ הוא כליפה השם אגב, 9

 יהודים בקרב הן נפוץ נזישפחה,
ערבים. בקרב והן

 שאיש תומא, הזוג בני אצל היפה
זולתו, בפני מתבטל אינו מביניהם

)8 בעמוד (המשך
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:מאוזן
 בצפון הלבן מהגזע עם )1

 ויבש! צחיח מקום )5 !אפריקה
 נצח; )11 בצבץ; פרח, )10
 בין ריחף )14 ;נחשול )13

 ;מישענת )15 ;וארץ שמים
 קידומת )18 ;התנכל ארב, )16

 מילת )20 בסקוטלנד; לשמות
 לקביעת מיתקן )21 ברירה;

 ;היטב התבונן )22 ;הרוח כיוון
 שחקנית )25 ;(ארמית) יצא )24

 של רעייתו שהיתה בריטית
 (ש״מ); אוליבייה לורנם סיר
 מאוד! פחד — בסלנג )26
נש — קולנוע שחקנית )28

 )30 ;(ש״מ) בממדיה תבחה
ופילוסוף סופר )31 ;עולם
 העולמות״; ״מלחמת — אנגלי

 הולדת; מקום — בהשאלה )32
 )35 בארץ; עתיק נמל )34

 לזהב תקווה — בארץ מקום
 הקרנבלים; עיר )38 השחור;

 ;שונא צר, )41 ;סימן )39
 ההר מאזורי קטן בר שיח )42

 החודש )45 !אלהים )43 ; בארץ
 זין כלי )47 עומדים; אנו בו

 קוריאני; מטבע )48 קדמון!
 ;צאצאה )51 ; מהיות חדל )50
 )57 כסיל! )54 ;תרועה )52

 )61 אבינו; אברהם של אחיינו
.קיר  מוצץ אפריקאי זבוב )62;
 הוא )65 !איים מכתר )64 ;דם

 בו; חמישי וגייס לטרויה נכנס
ה מרים של הנגינה כלי )66

 )69 ;חסר־רכוש )67 ; נביאה
 ארבע; — שמשמעו מילה ראש

 פגם; )72 עצוב; קודר, )70
 )77 :דברי־אמת )75 !שקד )74

 )81 ;בננה )78 ;מופת סימבול,
 לדבר ונכסף שואף — בהשאלה

 )85 הנצחון! אות )83 מה!
תש )88 !מנגינה )86 ;מתנה

 )91 רעבתן! )89 חובה! לום
 )95 עליון; כוח )93 ניצוץ;
 )96 ;כפתור לרכיסת לולאה
מש )98 (ר״ת); להיות צריו
 )100 קטן; בית־קיבול בצת,
 רש״י; של נכדו רב, )102;אילן
 בטלוויזיה קבועה תוכנית )103

 )104 !בדרכים תאונות למניעת
ומש בקונכיות עשיר חול־ים

צפור־שיר. )105 לבניין; מש
:מאונך

באדמה; החבוי הצמח חלק )1
 הסופר של ספר )3 !שליח )2

)4 ;המסון קנוט הנורווגי
 פסל, )7 !גנוסיה )6 !לזכרון
ה ההספק יחידת )8 !דמות

ל סדר תרגילי )9 חשמלי!
 )12 !(ר״ת) חמושים חיילים

 הבעל בפולחן לזנות שנועד גבר
 הפרטי שמה )15 ;קדם בימי

ב ידועה אופנה יוצרת של
 לעלם פיוטי כנוי )16 : צרפת

 יושב תם איש )17 ;יפה־תואר
 נקודת )19 מקראי; אוהלים

ה ישרים קווים של הפגישה
 )21 !חרון )20 ;זווית יוצרים
; אדם )24 ; גבבה )23 !אזיקים
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;ידית )27 ;לתוך הטיל )26
;במשנה המוזכר ירק־בר )29
 )33 ;סיכסוך למדון, גרם )30

 מישחק )34 ;קוצני שיח־בר
 כלי־נגינה )36 !קופצני ילדים
 )37 ;מצילתיים כעין — קדמון

 קול המשמיע חשמלי מכשיר
 כריתות; כתב )40 סימן; למתן

 ;קריאה מילת )44 :מועד )41
 )49 ;חותכת שן )47 ;בן )46

 ;אביגיל של הכרמלי בעלה
הגש ע״י המושקה שדה )50

צרפתי(ש״מ); מלחין )53 ; מים
;התמר כיפת של בסיסה )54
 )58 ;קל־דעת )56 ;אגרטל )55

 אפריקאי; תוף )59 מילת־צער;
 בעלי- פרפרים מישפחת )60

רמה; אדמה )63 !שט )62 ;גוף

 האלוהות! בתורת עוסק )66
 ממנה שמפיקים קיץ תבואת )68

 )73 ;האנשים כלל )71 ;שמן
 סמכות: בתוקף החלטה ביטול

 בגליל קיבוץ )77 תכלית; )76
 מוסד )80 !שריג )79 ;המערבי
 )82 ;קטנים לילדים חינוכי
)84 :(ר״ת) מחלקה מפקד

 לנוי אדום צבע )85 מפחד;
)90 :תקנה )87 ;והתייפות

 עמק־יזרע־ של במרכזו קיבוץ
 עם שפת )94 ;רסיס )92 ;אל
 ;לגמרי בשלה תאנה )96 ;זר
 האירופי הפרלמנט יו״ר )97

 מכותרת אדמה )99 ;(ש״מ)
 סימן )102 ; שיירה )101 ;ימים

ש ראש־מילה )103 מוסיקלי;
שניים. מובנה

מכחכים
 )4 מעמוד (המשך

ריאק הרבה ולפי היטב, מדווחים
 את מכבסים הם אמיתיים, ציונרים

 בפומבי. המלוכלכת כביסת־המערב
 אנשים־ אותם בדיוק שני: ומצד
 הבינלאומית התיקשורת של רעים
 ב־ האדמה רעידות שנפגעי גרמו,

 מאסיבית עזרה קיבלו אלג׳יריה
ומיידית.
 חיים עם מסכים אני אחד בדבר
 (עדיין) אפשר שאי שחבל ברעם:

 באירגון המי־איי־אי את להאשים
ורעידות־אדמה. בצורות שיטפונות,

 קטן עורם שלמדור שמתי־לב,
 לדווח לא לעולם !בדוק רצפט יש
 בעלת בארץ חיובי, פרוייקט על

 הבח־ר, את תהרוג שלילי! שילטון
למ שבאינדונסיה, יספר, לא והוא
שמשל קואופראטיבים ישנם של,
 לא זעירה. ותעשיה חקלאות בים

בתי־יציקה להם יש אך יאומן,

תומא מדריכה
— נישואי־תערובת

אונסק״ו. את כך לשם לים
 יש קטן. צימוק מיכתבי, ולסיום

 ויקרים, אישיים ידידים שני לי
 הוא הבחור טלוויזיה. כתבי זוג

אמי סובייטית והבחורה בולגרי,
סוציא בארץ מועסקים הם תית.

ה בכל היו הם שלישית. ליסטית
 ב־ ופעם ובמערב, במזרח עולם,

 ואז פה, עוברים הם שנה־שנתיים
 אור עד כימעס הסיפורים קולחים
 של המלוכלכת הכביסה הבוקר.

 ואנגולה צפון־קוריאד, וייאט־נאם,
המערב! של מזו בהרבה גבוהה

בלגיה אנטוורפן, קופל, א.

ם אמיל, שי  זזבד

ד.*מר> ה11>האו
הכת גיבור תומא, אמיל

והבלשים״, ״אמיל בה
 בנס את שאירגן האיש
 של בעלה הוא נצרת,
 ויפה — יהודיה אשה

).2258 הזה״ (״העולם
 ערבי הוא — הזה היפה הזוג

 חיה בשם יהודיה והיא אמיל בשם
 לכך, מעודדת דוגמה מהווה —

 בין אחרים יחסים לקיים שאפשר
 יחסי־איבה־ מילבד וערבים, יהודים
 אנשים לשני הכבוד כל שינאה.
אהב על השומרים אלה, אמיצים

 האופפת העכורה האווירה חרף תם
 להרהר זו, בהזדמנות כדאי, אותם.

 ב־ לרבים שיש החולנית ברתיעה
 למה נישואי־תערובת. מפני :ארץ
כתבת־ זך, לנושא תקדישו שלא

ח6 ל הזר־. הווי


