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656992 אביב,טל ,תל 80 סמואל הרברט רחוב

 שטורח מי
 שבת, בערב

בשבת טוב אובל
 את נבונה הפותרים בין

 :פרס יוגרל התשבץ
 מלאה זוגית ארוחה

 במיסעדה יין)
 הר- רחוב ה״טיילת׳/

 ת״א. ,80 סמואל ברט
לש יש תפתור התשבץ את
 הזח״ ״חעולס למערכת לוח
 לא של דואר חותמת עם

 שבוע חמישי, מיום יאוחר
 חפית• תגליון. הופעת אחרי
למע שיגיעו הנכונים, רונות

 שבועיים רביעי יום עד רכת
 ייכנסו התשבץ, פירסום אחרי

 הזוכים על ההודעה להגרלה.
 4 הזה״ ב״העולם תפורסם
התשבץ. הופעת אחרי שבועות

מכחבים
)4 מעמוד (המשך

ח צ ש״ח׳ ר ה
 אינם בנגב הבדואים

 ח״כ שרצח רוצים
 ינוצל אבו־רביעה חמאד

מיפלגתיות. למטרות
 וזעם תדהמה עורר זה רצח

 אולם, והערבי. היהודי בציבור
 40 הסתיימו לא עוד לצערי,

 לעסוק כבר ומנסים האבל ימי
 מזעזע רצח עם פוליטי בסחר

זה.
הז הקבורה אחרי ודוגמה:

 אל־עטאונה מוסה השייח׳ מין
 יצחק הנשיא את דברים לשאת
 ראש־ד,ממשלה סגן את נבון,

מינד יו״ר את ארליך, שימחה

אגו־־רביעה שייח׳
? צוואה

לנוניזם

 ואת פרם שימעון העבודה לגת
 מידה באותה דיין. משה ח״כ

, טובי תופיק ח״כ את הזמין
 אותו ושמעו דבריו, את לשאת י

 לעו־ פרט בתשומודלב, כולם
 שהפריע שטנדל, אורי רך־הדין
 תעמולת מנהל ״אתה בצעקות

בחירות״.
 הדגיש הוא שטנדל כשדיבר
 אבו־רביע חמאד ח״כ שהשייח׳

 היתה ומישאלתו צוואר, השאיר
בצ נפרדת״. בדואית ״רשימה

 בקהל: צעקות אז התחילו דק
 ן״ בחירות תעמולת לא ״וזו

 התקבלו לא שטנדל של דבריו
יפה.

 נראה הנגב ותושב כבדואי
 את לתשומת־לב לקחת שיש לי

 לנו תנו שלנו. השייח׳ים בקשת
 שלנו. האבל עם לחיות כעת

 יהיה וזה שלנו הכאב עם לחיות
כולם. לטובת
 כמו מאנשים ביקשתי לכן
נצי תהיו אל שטנדל: אורי
 ואל שלנו ודוברים שלנו גים

 לא ידיעות עלינו תמסרו
של האבל תום עם מדוייקות.

 כחלק דרכינו, לאן נחליט נו
יש במדינת הערבי מהמיעוט

המשותפות. בעיותינו על ראל׳
רכיעה, שחדי

באר־שבע

מת לים מעבר הקוראת
 בכתבה טעויות על ריעה

חזה״ לנון(״העולם ג׳ון על
2259.(

ה היו ביותר הצורמות הטעויות
לדב שמסתיים, רגבי, אלינור שיר

במ ״לגונית״ בשאלה הכותב, רי
 הבודדים...״ האנשים ״כל יוחד:

 את דווקא אבל יפה, שאלה אכן
 גם מקרטני. פול כתב הזה השיר

 כתב לא 64 בן כשאהיה השיר את
)8 בעמוד (המשך
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