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 תרבות )5 שמץ; משהו, )1
 בפי עצם )10 הקדומה; יוון

 ;(ר״ת) ושלום חס )11 :הפיל
דרי )14 הראשי; הטבח )13

 של הצטברות )15 שלום; שת
ה מעל רב בגובה מים אדי

 )18 ;חלק סיעה, )16 : אדמה
 של הפרטי שמו )20 ;כינוי

פופו טלוויזיה סידרת גיבור
אירו של דיבור )21 לרית!

לי פרפר )22 ועוקצנות; ניה
 ;עינוי דחיקה, )24 !מזיק לי
 חרות; )26 אדמה; סוג )25
 חריץ )30 החושים; אחד )28

 )32 לעיל; הנזכר )31 בקיר;
הק חרם, )34 דת; רדיפות

ב סחורה לקיחת )35 דש;
 קיצון! חלק קצה, )38 מחיר!

 פרי )41 טורף; בעל־חיים )39
קול )43 ;עוף־ים )42 ;בוסר
 )47 אבנים; שברי )45 מוס;

 אסיא- בארץ לשם קידומת
קישו של מחרוזת )49 נית!
מועד; )51 סכין; )50 טים;

חרב; )54 חותכת; שן )52
חור; פתח, )61 התיך! )57
גו )64 ;אשפה גללים, )62

הסכ )66 חלחלה; )65 מה;
טו אבן )69 !אלוה )67 : מה

)72 דיבור; ביטוי, )70 בה;
 כדור־ פני על העופות גדול

 )75 המחט; חור )74 הארץ;
ה ממוצרי )77 מאד; שמח
)81 ;גרמני מלחין )78 ! חלב

 )85 ;קיים )83 ;מאד רוצה
 למושל כינוי )86 ;כלי־רתמה

 ;קדם בימי בארצות־המזרח
ספור אירוע )89 !שניים )88

מת )93 :נסתיים )91 ! טיבי
;חוח )96 ; עטרה )95 ; כופף

המשפחתי: בתא חברה )58
 )104 חיק; )102 נאיבי; )100

)105 ;לחופה הנכנס הזוג
שבי. משוחררי

: ך : ו א מ
תו )2 המזלות; בגלגל )1
 )4 לחות; )3 הולנדי; אר

 ערב, )7 ;בוחש )6 :מסמר
עי )12 ;בן־בליעל )8 !לילה
מנשל )15 ;דמות נתן צב,

 )17 ;טרף עוף )16 ;הממלכה
 תכנית, )19 הארבה; מגלגולי

 לא )20 בארצנו; מפלגה או
 מחילה, )21 ;רטוב ולא יבש

אירי מחזאי )23 :ותרנות
 )26 שלילה: מלת )24 גדול;
 כבשתו את )27 טירון: צעיר,
 נטל, משא, )29 ממנו; גנבו
צמ לגידול מבנה )30 ;עול
 מעין )33 לחום: הזקוקים חים

זר או קו מעגל )34 מפסלת:
אבו )37 ;גלוי )36 :עגול
 )41 המבול; דור בן )40 קה;
 בחודש תאריך )44 דעת; קל
היו שלא הימים אחד — אב

;לישראל ממנו טובים ; 46( 
 לכוון, )47 זוחל; חיים בעל

 )50 ;הזיל הטיף, )49 ;לעבר
 )53 ;עץ של מגזע היוצא ענף

 יהודי קדושין בטקס אבזר
 ;אמנה קטן )54 ;מלא) (כתיב

נו )56 בר־מצווה; גיל )55
ב חלק )59 אות; )58 זל;

ה את בו שמבעירים מכונה
 בן )62 החתן; אם )60 אש:
תנו )66 ;בשבילי )63 :מין
 )68 בחו״ל: ציונית נוער עת

 וששון; שמחה גדולה, חגיגה
)76 אליל; פסל, )73 גת; )71

 לגוף: כסות )77 חייו; תמו
 בן )80 ;בקיבוץ מקצוע )79

 מן ההבל )82 ;לעולה בקר
״הר )84 הרותחים; הנוזלים

 חמור; בן )85 רע״: מ... חק
 )90 :המקום אל ממהר )87

 הראשון; הציוני הקונגרס עיר
 לרוחב גזירה )94 ;תהילה )92

 ;התנפחו )96 ;הפנימי המראה
ב נמוך )99 מובחר; זהב )97

ב מכניס )101 ;אחת דרגה
 ;אבינו אברהם של בריתו

 עטו־ יבשה )103 :שנון )102
ימים. רת
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מכוזבים
 )4 מעמוד (המשך

מר אתה אם היקר, פרנקל מר
 חסר באמת זה מטומטם ממש גיש

 רק היתד. זו אם אך תיקווה׳
 קראת כאשר אומללה, פליטת־פה

 של ברגע מטומטמים לאחרים
 הזדמנות. עוד לך אתן תיסכול,

 שאני אף ויתכן מערבניקית אינני
ה בביקעת להתיישבות מתנגדת

 נוהגת אני אך הגולן, וברמת ירדן
 המתנגדים באלה גם רב כבוד

לדיעותי.
רעננה ברטד, יוגה

ח עשוי ס
 לכנסת הבחירות חוקרי

 וסתם פרשנים העשירית,
כי להבין מתקשים עמך

ית את המערך הפסיד צד
השנה. ראשית מאז רונו

 לפני נורא). (לא לאפלייה גורם
 מהרבי מיכתב קיבלתי אחדים ימים

גדו עזרה לי וניתנה מלובביץ,
 הדימוק־ את שהורסים לפני לה.

 שהדיקטטורה רצוי שלנו, רטיה
 אני כשלד. לפחות מוקמת, תהיה
 לא ודימוקרטיה שיהדות יודע

היראר יש ביהדות יחד. הולכים
 בידי הנתונות סמכויות, של כיה

ו — וצדק מסורת תבונה, אנשי
 מעתיקים בישראל, כאן אנו, אילו
 מתאים זה אם בין ה״גויים״, את
 אהיה אני גם לאו. אם ובין לנו

בש שימעון אלי שיהיה במקום
 את שימוטטו והכוח המנהיג יקומו

 הייתי כבר למעשה הדימוקרטיה.
שם.

תל־אביב דיקשטיין, אשר

ף5ד רצי׳ני - םו
בכתבה דיוקים אי על אי- על סובבו והבחירות מאחר

(״ה־ — השבוע״ ״מסיבת שיש להניח סביר ותדמיות, שים
).2288 הזה״ עולם באישיותו התשובה את למצוא

פרס יום
שונה צליל

 הוא אין פרם. שימעון מר של
 מכוער. או דוחה טיפש, אדם

ה אופיו שבין בסתירה חולשתו
 רוצה שהוא1 התדמית ובין אמיתי

 הייתי משל בלשון לעצמו. להקנות
 עשוי חלול, כלי שלפנינו אומדת

 כיצוק עצמו להציג שמנסה פח,
 כשאתה הפח, של אופיו פלדה.
 צליל משמיע שהוא בו, נתקל
 מתכת, היצוק מהכלי לחלוטין שונה
 על במהירות לעמוד מאוד •וקל

אופיו.
פתח־תיקווה שגהר, אירית

גדודה עודה
 מ״החזית שימעון אלי

חושב המולדת״. להצלת

שמעון מציד
1007־

 נורא לא זה שדיקטטורה
תי מימין הזה״, (״העולם

).2284 הרעה, פתח
 בסדר. 100ס/ס, הוא שימעון אלי
2ף6וב־ בסדר 98מ/0ב־, — בעצם

 הוא שולץ של אשתו של שמה
 ד,״חגיגה״ מלי. ולא אסנת במקרה

מו פלישת את לציין נועדה לא
 לא האם לארץ. הפאנק סיקת

לפי ״פלש״ כבר הפאנק כי ידעתם

קו סו פ
ל ■וס עו

 בספרות מוצא הקורא
מתאי הגדרות היפה
מות.
 לא בעצם, ״אלא חומייניזם:

 כי דימוקרטיה, אפילו היתד,
 אשר תמידית, מהפכקרטיה אם

 נקודת לעצמה עושה היתד,
 אחר, חוק להכיר לא כבוד

 הרמן חוק״׳ כל היעדר מאשר
 האיים או ב־אנקדטס מלוויל

הקסומים.
 ביותר נתעב ״כעס :כעס

 החושש השוטה, של כעסו הוא
חיי מאלרו, אנדרה לשילטונו״,

אנוש.
חיפה כהן, נחמן

 על- נערך הערב שנים? כמה ני
 בסוג מחסור שראו אנשים ידי

 (במקרה מולטי־מדיה של ערבים
 ומחסור מוסיקה) + קולנוע זה

 במות — חדשות ללהקות בבמות
ה העולם ברחבי בשפע המצויות
מערבי.

 שתסריטו יוסף יוסף הסרט
 פרנקי״ ״פרנקי השיר על מבוסס

 סיפור הינו סואיסיד, להקת של
 פשוט פועל של ומותו חייו על

רציני. הסוף האבסורד. בסיגנון
תל־אביב אייל, אסנת

ה העולם6 2290 הז




