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השירים! מילות מחבר )1
 פגיעה — מילים) 2( נטוי )5

 )10 היכולת! חסר של בכבודו
 העצמות שורות משתי עצם

טיט )11 !בלסת הקבועות
 אנדרטא! )13 נתייבש! שלא

בבו )15 בקסמים; אשף )14
ל עמוקה כף )16 כהה! אה

דבר )18 !נוזלים שאיבת
 חדר )21 מתפאר! )20סתר;

ולתפי ללמוד בית־כנסת ליד
!טיפה )24 !פת )22 ! לה
מרו מתכת של דק לוח )25

ה שמו )28 קטן! )26 קעת!
שה ארה״ב נשיא של פרטי
עי )30 !במדינת־ישראל כיר
מתק, )31 !העתיקה ראק
צרפתיה סופרת )32 ;דבש

 ;(ש״מ) שופין של מאהבתו —
 חנוך של הביוגרפי ספרו )34

 פגם! )38 מרפא; )35 ברטוב!
העב בא״ב השוואים אחד )39

 נשא )42 נחשול! )41 רי!
 של שלישים שני )43 אשה!
 לרומאים! מגן אל )45 חוב!

מ נמס )48 במתינות! )47
אדום! צביעה חומר )50 חום!

;חסר) (כתיב תמימות )51
או )54 במרומים! נשיא )52

 מלחה אדמת )57 אבל; לם׳
ב איבר )61 ירקרק! שצבעה

והריגו הרגשות מרכז גוף,
 של משקל יחידת )62 שים;
 בא״ב החבור אות )64 זהב!

 )66 הארבה! זחל )65 העברי;
 לוח )69 עבורי! )67 הורה!
 בית; של פתח ופותח הסוגר

לר מוסד )72 קורת־רוח! )70
 בא״י ליהודים קרקעות כישת

 )75 סיני; מנהיג )74 (ר״ת)!
 הארץ״! את ומלאו ורבו ״...
הח ב״ברית המבשרים מן )77

 )81 גורש; גלה, )78 דשה״;
 ברז )85 רשע! )83 מפסק!

 !החבית מן נוזלים להוצאת
 האמונה מוקד )88 גחלת! )86

ישראלי טנק )89 !הדתית
עי חברת־תחבורה )91 חדש!
)95 ;בן־אדם )93 ! רונית

 בבבל! אל )96 מצרכי-מזון!
ה בפוליטיקה )100 חיק; )98

 פשרן! שאינו זה — ישראלית
 טרף חיית )103 קורפוס! )102

!שטוח עגול )104 !לילית
תבנית. דומא, )105 עגול; לוח

:מאונך
שהפ העברי בלוח שנה )1
ב מאכל )2 לדור! סמל כה

 לסיר געגועים שעורר מדבר
בד כפרי ישוב )3 הבשר;

 תל־חר- )6 לגלגן; )4 רום!
 גבעה )8 משוכה! )7 בות!

 !אשה עם שכב )9 !בירושלים
 !עץ של שם )15 ;מהלומה )12
מל )17 !החוטם את קנח )16

 )20 ;בית־המקדש )19 < קחיים
 !ביותר הגבוה המקום כסוי,

 תעודה )23 !נחש־ארסי )21
 בשכבר )24 נשואין; לביטול
הנסי )27 שמנת! )26 הימים!
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הסוסים! חובבת הבריטית כה
;אפריקאי דרום מטבע )29
 סטייק! )33 בהודו! מדינה )30
 מידת- )36 רוח־רעה! שד, )34

 מצב )37 דונמים)! 10( קרקע
בצו חומה )40 ומסוכן; קשה
 ועדינות! טקט חסר )41 רה!

 ידיד! )46 להוריה! ילדה )44
אי שכתב ישראלי סופר )47

 )50 רבב; )49 (ש״מ)! דית
 שמטילה המיסים מסוגי אחד

 שומר )53 !הממשלה עלינו
 בארצות מלכות בבית הנשים

ה בים חצי-האי )54 המזרח!
 בארץ היועץ )56 די! )55 תיכון!

 זמרתם )59 דרך! )58 נכריה!
!בטירול ההרים יושבי של

 )63 משענת; )62 חרדה; )60
 הלילה! אדי של המים טפות

 פרח )68 בעיקר; כפירה )66
 )73 עור! שק )71 המימוזה!

 )77 תרופה; )76 כתב־סתר;
צמח )79 ;היבשות ממגלי

 ול- לרפואה משמשים שזרעיו
מחו בד יריעת )80 תבלין;

 )82 אחרת; יריעה ע״י ברת
)85 ;חיפש )84 !קטן מדור
 קוץ! )87 מאוד! קשה מחלה

 בצוותא; )92 קדמון! נהר )90
 הקדום שמו )96 !מחנק )94
 נטה )97 חשוון; חודש של
 )101 אנא! )99 שם־לב! אל,

 ;קטן מים מקווה )102 !הוראה
לי! הב )103

 הילדים שובת, נית״השפר
מייללת.. הנושה מעצבנים,
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ממזכי□
 )4 מעמוד (המשך
 ול- לשלום בכנות השואפים גופים

 ולהדיפת בארצנו, החברה הבראת
ההיס צו הוא הפאשיזם, סכנת

 או לקיום, שתשפוט: והיא טוריה,
לחידלון.
בית־הלוי מושב מידה, יוסף

שר מב ה

 אליה להתייחס. וכדאי חיים, של
רצינות. ביתר

חולון גולדגרט, חנן

1 דנוירוך סוף
ה הממשלה עם מספיק

 מאוחר נהיה יוני גם ! זאת
מדי!

!ישראל את נציל אין
רעיון. יש לקורא

 ושל דוחק־זמן של תחושה מתוך
 מדינת־ישר־ כלפי אישית אחריות

תמו ובצל משבר בכף הנתונה אל,
 יום־ את הרות־עולמד,מבשרות רות

 לידי אזרחי־ישראל חוג בא הדין,
 ״צוותא בשם אגודה להקים החלטה
משיחית״. לעדות

 סיפק שניתן ובטוח סמוך ...לבנו
 שאינם משיחיים, יהודים של בידם

לה אמונתם, על מלהצהיר נרתעים
 חברה לבניין סגולית תרומה רים

 נאמנות מתוך בישראל, כתיקונה
כ יפעלו לא הם למדינתם. למופת
ה כנסיות של המגודלת זרועו
 בלתי כחלק אלא למיניהן, גויים
 וכל בציון, השוכן העם של נפרד

 של שובו את לבשר — מענייניהם
 כור העם, חיק אל המשיח ישוע

ורא בראש נשלח אליו מחצבתו,
 בשעה לו הנזקק עם אותו — שונה

 זמן בכל מאשר יותר זו גורלית
 שפתותינו על ישוע שם עם אחר.

 העתיד מפני לחשוש אין ובלבנו
ב אחיזתנו להבטחת לדאוג ואין

 עתיד צפוי לישראל המולדת. אדמת
תפא עטרת ״והיית לאמור מזהיר,

 בכף מלוכה וצנוף יהוד, ביד רת
ג׳). ס״ב, (ישעיהו אלהיך׳

תל־אביב פילץ, משה קלאוס

הבתרון והר■
 בגעייה מתחבטים כולם

 טוען והפתרון, הכאובה,
לאף. מתחת נמצא הקורא,

 המאמצים על הרדיו בתוכניות
 תאונות־דרכים למניעת הנעשים

ההס אך ההסברה. על דגש שמו
לה־ כדי מספיקה. אינה לבדה ברה

 ישנם אם היא חעיקרית השאלה
ו היכולים אומץ־לב בעלי ח״כים

בממש אי-אמון להצביע המוכנים
ממה לח״כים כמובן, כוונתי, לה.

בריקדות עלי
נפגש
 לשלוט שנים ארבע בתום

ה להם מקדיש הליכוד,
:הבא השיר את קורא

 / ממשלה פה היתה היה
 אם על / נובל בפרס זכתה
 מיגדל נפל / נכשלה הדרך
בבל.

 ישראל על שנים ארבע
 יבוא, מחר / בהימורים. חלפו
 ליסורים. הקץ / לאל, תודה
 / תל״חי. ביתר, שלום
 / ואש, בדם ליכוד, שלום

 / ניפגש בריקדות עלי
 חי. מלכנו דויד

 / תחתן קרסו שנלם ארבע
 דבק אשר / השילטון. בנטל

 והמדון. הריב / השטן בו
 / ואש, בדם ליכוד שלום
 ] תל-חי. ביתר, שלום

 / ניפגש, בריקדות עלי
אחי. להתראות,

תל־אביב אס,

ה התשובה קואליציה. שניקרא
 רק וזה כאלה, שאין היא כואבת
 היושבים אלה מי ומלמד מוכיח

לח יש לכן חיינו. את ומנהלים
 כגון שיגרתיים, לא צעדים על שוב
 הכנסת, פיזור בעניין לבג״ץ פניה

ב לבג״ץ פנייה הבחירות ולאחר
משרדי־הממ־ מיספר צימצום עניין

ג1 ש ו ח ש ח י נ מ ע
באינטיליגנציה חידון עורך הקורא

 בידיו מנופף הוא לגפילטע־פיש, פירסומת כמו נשמעים נאומיו
 הפוליטית תפיסתו גפילטע-פיש, כמו נראה הוא גפילטע־פיש, כמו
גפילטע־פיש. של כזו היא

קצרות, שנים וחצי בשלוש להפליא, הצליח הוא ובכל־זאת:

 במזרח-התיכון, במזרח, במערב, :העולם של למנודים אותנו להפוך
 ההינדים המוסלמים, הנוצרים, בין השלישי, בעולם במזרח־הרחוק,

בתפוצות. היהודים ומרבית
.מתכוון אני למי אתם, נחשו . .

תל-אביב שריק, יוסף

 יש מהסברה ממשית תועלת פיק
ה בפטנט השימוש את להרחיב

מדי הנקרא והגאוני הפשוט עולמי
 זה היה שנה 23כ־ לפני עד טציה.

המו לנחלת הפך עתה כמום, סוד
יל נלמד אם המערבי. בעולם נים
 עקומת תרד — למדוט ונהגים דים

שאלה זוהי חדה• בצורה התאונות

 חוקיים. בהליכים זאת כל שלה•
 ישנן הדרכים? שאר לגבי ומה

 אלה מילבד וכולן, דרכים, הרבה
 לחשוב ויש לא־חוקיות, שהוזכרו,

 מחוסר אחרון, כפיתרון רק עליהן
ברירה.

 ורד עין־ יזניק, ארי
)8 בעמוד (המשך
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