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:מאוזן

 ; סבלנות )5 ; חדש נשיא )1
 )13 נעלם; )11 נאטם; )10

 אבנר; אבי )14 עדר; להקה,
 )16 :לתנאי חיבור מילת )15

 ישראל ידידת — עתיקה ארץ
ל קידומת )18 המלכים; בימי

רמס, )20 ;סקוטיים שמות
 הלשון של דיאלקט )21 דרס;

 קריאה מילת )22 הספרדית!
 חלק )24 ;לזרה או לבקשה

 עיר או הכתפיים שבין הגוף
לאוני — מנעול )25 בארץ;

 בארצות״הב- יוקרה ברסיטת
ל כנוי — פואסיה )26 רית!
 ובסדור במחזור קודש שיר

 בדרום ארץ חבל )28 !התפילה
 בצבע קל שוני )30 ;הארץ
 מעורר מודרני, נשק )31 שליט;
 גוי, )32 :הצפוני בגבולנו סערה

 מוסיקלי כלי )34 ;נמול לא
 לפקוד ביה״ס שם )35 מזרחי;

ה טבעת )38 ;בצה״ל ומטה
 המסתובב לציר משען משמשת
 )41 צער; קריאת )39 בתוכה;

ב עברו תמו, )42 (ארמית);
 )45 ;בתורה גדול )43 ; סערה
 ;תבל מלוא או — ריק מקום

 טבע הוא )48 קיבול; כלי )47
 )50 ;לי״ מי לי אני אין ״אם

לחש הספק יחידת )51 ;שמש
 אייר בחודש תאריך )52 ; מל

 דיין )54 ירושלים; יום שהוא
 קטן בר שיח )57 ;מוסלמי
 ;עני )61 !בארץ ההרים באזורי

 ;הכוכבים מזלות אחד שם )62
 עממית מפלגה )65 ;תבואה )64

 כלי )66 !במצרים דמוקרטית
 )69 תקנה; דין, )67 ענויים;

 )70 ;הקטניות מן מזון צמח
 בתו ע״ש הכללי, בלוח חודש

 )72 ;אטלס הרומי האל של
 בר שיח )74 !שנים רב נסיון

 בקליעה מומחה או למאכל,
 ;לבהמה רתמה )75 ;למטרה

 מחוג )78 ;(לטינית) אנוכי )77
ב צה״ל מבצע )81 המצפן;

 שנת- גז )83 ;החמישים שנות
 )86 ;מוסיקלית אות )85 ;עבה

 דרך, )88 ;גחלת־אש או משך,
 — בהנדסה )89 ההתנהגות;

 המורד ניצב בין היחס שיעור
 הצלע אל הזוית של אחת מצלע

ה הצלע ובין שלה האחרת
 ועד הקודקוד מנקודת אחרת
 )95 שר; )93 הניצב; רגלי
 ;בנין של צדדי או תחתון חלק

 מגן קיר )98 אחוריים; )96
 אגב השתער )100 ;חומה לפני

 ;קדמון תכשיט )102 !מעוף
 לכלי ציוד )104 ;עטרה )103

העדרות. )105 נשק;
:מאונך

 סוג מאותו רצופות יריות )1
 אייר בחודש תאריך )2 ;נשק

 סקל, )3 בעומר; ל״ג חל בו
 זה, באופן )4 ;אבנים זרק

 )7 ;צעיר )6 ;ימים באותם
 תואר )8 !לזהב מליצי שם

 שם )12 ;ילמרות )9 ;הולנדי
 בטחון למען התרמה מבצע

 — סופר מחזאי, )15 ;ישראל
הדרך׳ ציוניוני ״הי מחבר

יש חכמת מחלוצי )16 ;(ש״מ)
)17 ;(ר״ת) באיטליה ראל

 מסכן, )20 רכוש; )19 כפיה;
 ;תאווה תשוקה, )21 ;מעונה

 איבר )24 בורמזי; אדון )23
 כדור משחק )26 ;אשד, בגוף

 ילדים )27 סוסים; על ברכיבה
 )30 ;מושב תחום )29 ;קטנים

 זכוכית בניין )33 הכתב; של
 )34 ;בחורף צמחים לגידול

 ;בעברית סטטוסקופ )36 ; זעם
 ;השק של האמיץ החייל )37
 קדמו־ ע״י שהועד הגיל זה )40

 )44 ;עלוב )41 !לחופה נינו
 ;ללילה אורח )46 ;הבבלים אל
 שבט )49 מרביע; בקר )47

;אריה )50 ;בישראל בכיר
;מצויינים כשרונות בעל )53
 מפלגה )55 חפירה; כלי )54

יבשה )56 ;בישראל קיקיונית

 — מזומן כסף )58 ;ימים בין
 עצם זיז )59 ;בהקפה שלא

 קבוצת )60 היד; של הקנה
 ;ירודים רב־תאיים בעלי־חיים

 )66 מתכופף: )63 נצח; )62
ו עולם )68 בבואה: צללית,
 שהלך גדול משורר )71 ; מלואו

 — קדנצה )73 (ר״ת); לעולמו
 :מוסיקלית בייצרה מסיים קטע

 מובחר עץ )77 ניצוץ־אש; )76
;עתיקה ארץ או — וקשה

;העורקים הסתיידות מחלת )79
רזה; )82 מים; על שט )80
;השחרור במלחמת מבצע )84
;עבר )87 ;ספר-הספרים )85
 שאול; שוחה, )92 עצם: )90
 )96 אריזה; ללא המשקל )94

מקום עיר, )97 ;שמים ענן
)102 יקר! אריג )101 ישוב:

אשר. זאת )103 מעיון; נקי

 לאכול שנתחיל לפני
בצבא... ״לוף״

ת ל י י ט ה
..לאכול לאוהבים.
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בזכחנים
במיטבו בגין )4 מעמוד (המשך

 ל״עגל התגלגלה שהציונות לפני
 במידבר, לו סגד שהעם הזהב״

 של החביבה בצורה התקיימה• היא
 המוסרי. במישור חושבים״ ״עושים

לחגי מקום אין זה עצמאות ביום
 ל״עושים מקום יש אך רבות, גות

ביותר. יסודי חושבים״
 אני חייב השורה מן כאזרח
רו אני בשונא-ערבים כי להודות,

 מביט אני פוטנציאלי. רוצח אה
 של במצבים האנשים, בפני לעתים

 עמוק ובפנים, — המונית היסטריה
 אותי. תוקפת נוראה בעתה בלב,
מטור בין ומתקיים חי אני שהרי

 פושעים ובין מוכי-עיוורון, פים
 הנכונים יצורים בין אפשריים,

אנוש. צלם לאבד
 הבנתי מיטב לפי — האדם כי

 באותו בדיוק מתחיל — והרגשתי
 האג־ השינאה נעלמת שבו המקום

 בארצנו — אנושיות טי־אנושית.
 המקום באותו מתחילה — שלנו
ה שינאת ונעלמת מסתיימת שבו

 זו גישה ערבי. הוא באשר ערבי
 תקינה. אזרחות של האלף־בית היא

התר ארצות מכל דווקא, בישראל
 המילחמה חורבות על שקמו בות

 לערבי היחס האחרונה, העולמית
 לקיומה העליון המיבחן הוא הוא
 זכות שהרי נורמלית. מדינה של

 האדם כבוד על מבוססת קיומה
אדם. הוא באשר

תל־אביב סו־ס־ל, יצחק

 על האזרחים חושבים מה
ראש־ממשלתם.

ההופ בעיות. יש כשחקן לבגין
נור פאשלות היו האחרונות עות

 טוענים, בחרות פרשנים אך אות.
 יועץ, עכשיו יש לבגין כלום. שזה

מ אחרת לא בלום• אוצר שהוא
רוזנבלום. פגינה

גן רמת־ קורגויץ, יוסי

 תוארי על / :מקלל לב־ארי בגין
 והנה / עמל, אני הנוצרים״ כ״מגן

 יד במחי אותו / שפל מחבל איזה
 — כאפיפיור יורה / קוטל, אחת

ערפל. של ביום לא ואפילו
רמת-גן משיח, גיא

 צבאיים סודות לגילוי בהמשך
 מבקש ראש־הממשלה, של מפיו
 אל-אסד, חאפז׳ סוריה, נשיא עתה
לש שיואיל דאש־הממשלה, מכב׳
 ובהן צבאיות מפות כמה לו לוח

 שהשמיע הדברים והסבר פירוט
ועולם. עם קבל בכנסת,

חיפה אבני, יוסי

 רב־חסן, הוא ממשלה חבר כל
 זה והפרוטקשן. מפא״י מימי עוד

 בכליו, בודקים אין מאליו, מובן
רסן. חסרת — שבפיו והלשון

תל־אביב א', סמי

,;העייט״
בהמוני עליו עטים ״הם
זבי נשרים להקת כמו הם,

 ואם הבאה, במילחמה אמות ודאי
 ואם אפצע. הסתם מן — אמות לא
 אפשר — אפצע ולא אמות לא

 החוק אנשי כשיבואו שאשתגע...
ה הגבול אל לקחתני ביתי, אל

את למצוא יופתעו ודאי לוהט,

א1<ן •!עוע 1ע-ע חר :ת־3~.סגג/ו קיייץ על ן1ץית3 י
" רד ץ חי-א/יד'-גנלורע: -גגלנב! ואיפר־ כרעיו )
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 שימשות את מנפצים ריר,
 ומזהמים ״פאריט״ קולנוע
 שנקרא מה את בשחור

איכות,״ של קולנוע פעם
וממ תמוז הקורא כותב
שיך

 את ראה לא אפילו הגדול חלקם
 האלים פורקנו את ומוצא הסרט,

ה כלפי פסבדדביקורתיות במחוות
 וכותב יושע) (יקי המוכשר במאי

קניוק). (יורם הרומאן
 בסרט) בחלקם (המונצחים בניהם

 ראו אילו בקיברם מתהפכים היו
 שנאסף הסכריני המלל שפע את
 שהוצאו חוברות־ההנצחה דפי בין

 הוריהם הופכים ועתה ל״כבודם״...
 לוויכוח נושא הטהור מותם את

 את לצנזר ודורשים נלעג, ציבורי
 לפעמים הזה. והרגיש הכן הסרט
 סרטי מגיעים הזה שלעם לי נידמה

 — בצבעים״ ו״תורכים בוראקס
 מחשבה מעוררים לא לבטח אלה

ורגש.
רמת-גן תמוז, שתיל

 האיז- עץ על יושב הנאמן עבדכם
שבגינתו. דרכת

 להם, אומר לרדת,״ מוכן ״איני
 שר־ביטחוננו, את שתביאו ״קודם
 הוא לכאן, ראש-הממשלה, כבוד

 הכובע.״ אדום כליו ונושא
 לא עדיין לתנאים, ...באשר

אפ חד־משמעית. למסקנה הגעתי
 מן תחילה יירד שהוא שדרוש שר

 העץ. מן אני ארד בטרם השילטון,
 ראש־ אחר: בחיזיון אסתפק ואולי

 יעד על לבדו מסתער הממשלה
 נשקו לראשו, הכבדה הקסדה סורי,
מות את עוטף הרחב והחגור בידו
ההורה. בקצב בעליזות מקפץ ניו,

נהריה עידון, יזהר

ת מ ה סתי ס

ב ר ת ע רו סחי
את מגביל מישרד־החינוך

)8 בעמוד (המשך
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