מכתבים
)המשך מעמוד (4
וילדיו .נראה לנו שתמיכה כספית
לרכישת הצריף — יתרת הכסף
תוקדש לטיפול וחינוך הילדים —
הינה עזרה חשובה מצידנו.
אנו מבקשים את הקוראים לת
רום לחשבון הבנק עבור ״מיבצע
צריף עיד״ ,חשבון ,9—405755
בנק דיסקונט ,סניף באר־שבע.
המען למיכתבים  :ת.ד 228 .באר-
שבע ,מיקוד .84101
גידעון ספירו ,ירושלים;
דג קולר ,באר־שבע ועוד
 26חתימות.

מאת נדיב אבידן
מאוזן :
 .Iהזהר זה חד ! אם תפצע את
הבבון הוא יצרח קצת ).(5
 .4כועסת מאוד באוטובוס,
בדרכו לעיר המקובלים ).(5
 .9הגיע הקץ למחשבות זדון
)מ( )•(3
 .10פלט דג קטן מהפה ).(3
 .IIפועל הבנין מבצע את עבו
דתו ללא הפסק ).(3
 .12עלה מרוסיה בתקופת ה
שלכת? ).(3
 .13לאחר תשלום כל המיסים
הקימו אהל ).(3
 .14ערפל אנגלי בנהריה? זה
ענין אפוף מיסתוריו ).(7
 •16קיצו הבזוי )?( על הבנל;,
הוליד טרגדיה ).(7
 .18האפיפיור מדושן מעונג ,כי
טבלו אותו בחמאה לפני הסרט
).(7
 .21בתוספת כשרון ,ברנש
מחונן זה עשה לעצמו מוני
טין )•(4 ,3
 .24דקדוקי-כשרות אינם מע
סיקים את החיה ,העיקר שיהיה
מה לאכול ).(3
 •26פיירברג תעה בדרכו ,אך
א .גינזבורג העמיד אותו על
טעותו ).(3
 .27הוא שוב הציק לתרנגו
לות? עדיין לא ).(3
 .28זה אולי תמוה ,אך קיים
עץ בצבע סגול ).(3
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מ ר ש ת ׳״בול״
הכחשח הנאה ממרחקים.

בידיעות ׳אחרונות ) (26.4.81הו
פיעה כתבה הטוענת כי ״..שמו
אל מור ומקסים גילן ...עומדים
לפרסם ספר בשם פרשת בול .• . . .
לא כתבתי ולא השתתפתי ב
כתיבת ספר כלשהו על פרשת בול.

 .29את התשובה אפשר למצוא
על־גבי המכתב ).(3
 •30מנהלי-ישיבות כאלה מתנכ
לים גם לסוסים ).(5
 .31למשל ,כמו התבור שבבע
לותה ,זה שייך לפולקלור היהו
די ).(5

מאונך :
 .1בעיות חימום לקומיקאים,
נובעות אולי מהשקפת עולם
קיצונית ).(4 ,3
 •2הדוב וטנטור המשוגע ,זה
כבר יצא לי מהאף ).(5
 .3התפוצץ במדבר ,בעת קיום
הטקס ).(7
 .4הסורי קר ומוזר ,זה כבר
קרה לכותל כמה פעמים ).(4,3
 .5צר לי גאון קטן כי התג
נשמט ,אך גם המטוס אינו
בשימוש עדיין ).(5
 .16הוא רזה וגבוה ,כך הת
ברר לנו ממקור דתי ).(3 ,4

 .7בלשת המלחים זה המקום
המתאים לשינוי הצבע ).(3 ,3
 •8הסתכל על־הבהמה ג׳והני,
היא מגזע משובח ).(6
 .15תקפו אותו באבנים בחזרה
מנחל אכזב ).(3
 .17ביפו מקיימים קורס ל־
קציני-צבא ).(3
 •18ירח מהופך הופיע בדמות
אגדתית ,קבל עם ועדה ),(6
 .19פסלי רוט מבטאים כך
משהו מן האווירה הכפרית ).(7
 .20מה לוליין כזה מחפש ב
שדה קוצים? ).(7
 .21אפילו ראש־הממשלה של
מדינה זו ,גר בשכר חודשי ).(7
 .22משקה חריף לא מוריד את
הסטטוס החברתי ).(4 ,3
 .23עניין החטיפה הגיע לסיומו
באכזיב ).(3 ,3
 .25נדבק לקיר ממהלומות הדוב
).(5
 .27בדרכו חזרה קיבל הו
ראה להפליג ,וכך אמנם עשה
— אך בחוסר בהירות ).(5

עורך גילן
פגיעה בול

עיסוקי — בהווה ובעתיד ,ולא
בעבר הרחוק.
אם יפרסם מישהו ספר כלשהו
על נושא זה ,בו מופיע שמי כ
מחבר ,אפנה לבתי־המישפט ואת
בע את החרמת כל הטפסים המו
פצים.
מקסים גילן ,עורך ישראל ופלס
טין ,פאריס

בגין .ל ד לו״חד ושם״

הסוד המוכר ביותר —
במחילה — איננו הסוד
שמר מנחם בגין גילה

___ המוכר לכל
ולכל ילד עד כמה
לא לאכול ב,,טיילת״!

הטיילת
לאוהבים״.לאכול
רחוב חרברט סמואל , 80תל אביב,טל 656992

מי שטורח
בערב שבת,
אוכל טוב בשבת
בין הפותרים נכונה את
התשבץ יוגרל פרס :
ארוחה זוגית מלאה
יכולל יין* במיסעדה
ה״טיילת״ ,רחוב הר-
ברט סמואל  ,80ת״א,
את חתשנץ חפתור י* לש
לוח למערכת ״חעולס חוח״
עס חותמת דואר של לא
יאוחר מיום חמישי ,שבוע
אחרי חופעת חגליון .חפית־
רוגות הנכוניס ,שיגיעו למע
רכת עד יום רביעי שבועיים
אחרי פירסום התשבץ ,ייכנסו
לחגרלח .חחודעח על חווכים
תפורסם ב״חעולם חוח״ 4
שבועות אחרי חופעת חמשבץ.

דברי ראש״הממשלה מגמ
דים את השואה.

בעצרת לזכר השואה אמר ראש-
הממשלה ,מנחם בגין ,כי מה שעו
שים הסורים ׳בלבנון זהה למה
שעשו הנאצים ליהודים בשואה.
אם כי איני סבור שהסורים הם
טלית שכולה תכלת ,ההשוואה הזו
מזעזעת ומקוממת אותי .היא מג 
מדת את אימי השואה ומפחתת
את זוועותיה .השוואה זו היא
כימעט חילול הקודש.
אני מייעץ לראש־הממשלה ל 
הקדיש כמה שעות לביקור ביד
נשס ,ואז יווכח במו עיניו עד
כמה אווילית היא ההשוואה.
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