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ציטטות! בתוכן כולאות )1

 !דון־קישוט של ״מולידו״ )5
לנ עומד )11 הבעל; אבי )10

ב מקום )14 ענף! )13 פול;
 )16 רוסי! כן )15 היער! מעבה

! לעולם לא . .  מצבור )18 .
 )21 כה! רב )20 גרוטאות!

 ישראל! שבטי בין — מזל
 י״ג)! ז׳ (דברים פר, שור, )22
 בעל- )26 המלך! שליח )25

ב התורה לפי המותר חיים
 )30 הרעיון; הוגה )28 אכילה!

 השפעה! קבל ספג, )31 מעון!
 צי )34 הצד; מן הקיף )32

 השומר )38 פור; )35 ספינות!
 תבלין )39 אבריק״; מ״שייך
 יחידת )42 על-יד! )41 תימני;
כ שנבחרה האות )43 אורך;

הת ראשית )45 הנצחון! סמל
התור יסוד )47 הפרי; הוות
 אזרחים התגוננות )49 שה!

ל מיטה )50 התקפות! מפני
 הגוף! לצד בבואה )51 משכב;

 פורה; גרמני קומפוזיטור )52
ביו ספר )57 זימן; הקרה, )54

העבו תנועת איש של גרפי
נוז )62 כלי־נגינה; )61 דה;
 )64 הגוף; מן המופרשים לים
 )66 כופר; )65 חיים; בעל

 שדה )69 מרפא; )67 אגודה;
 האסור חיים בעל )70 חרוש;

ב יהודי סופר )72 באכילה!
 של סעודה )74 (ש״מ)! גולה

 לכבוד שנשחטו י בשר־בהמות
 לכלוך; זוהמה, )75 האורחים;

 מטבע )78 הקבלה! ספר )77
 של הקדום שמה )81 קדום;
החו )83 טנטורה; היא דור,
 שם )85 העברי; בלוח דש

במד השוכנים ליונקים כולל
 של הפרטי שמו )86 בריות;

ב ב״הדסה״ הויטרז׳ים יוצר
 שובל, )89 נקי; )88 ירושלים;

 )93 יפני; מטבע )91 קצה;
 )96 רטיבות; לח, )95 נודד;

 )100 אמר; סיפר, )98 בת־קול;
 )102 בגוף! הכפולים מן איבר
בממ חבר )103 זירוז! מילת
 אלה בימים נשלחת )104 שלה;

 )105 הגליל! אל לגבול מעבר
ש בסין ביותר הארוך הנהר
געש.
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 של גבעה )2 הבא! היום )1

 )3 בירושלים; חינוכי מוסד
יחי )4 מים! להעברת תעלה

 גדול )6 לחשמל! הספק דת
 מגש; )8 אכזב: נחל )7 בתורה;

 שהמציא מוסיקאי ממציא )4
 ידיעה )12 חצוצרות; צורת

 מקום )15 ונמסרה; שהועברה
 עשה )16 האוראקל; של מושבו
 )17 טפיחות; ע״י מחלב חמאה
 )20 הנדפס; בקורת )19 חלק;
באירו ארץ )21 שטף; זרם,
 )24 הצלילים; בסולם )23 פה:

טו אבן )26 מפרצופנו; חלק
מרג מפיק אינו פיו אך בה׳

 )29 במצרים; אל )27 ליות:
 מהרגלו נמנע )30 נשק; כלי

 )34 אחר״! ״דבר )33 הקודם;
 )36 המים; על־פני קלים גלים

 בין המפרידה המים רצועת
 מיתקן )37 לצרפת; בריטניה

 )40 לאדמה; המחובר תיל של
 מספר )44 מהר: לא )41 ריר;

 בבקשה; )46 הרמב״ם; עיקרי
 הדת את עצמו על קבל )47

 חסר מים צמח )49 היהודית;
 )53 הפריע: מנע, )50 פרחים;

 אזור, )54 צליל: — בהשאלה
 )56 פלא; )55 רחבה; חגורה

 )59 ראש־חודש: )58 אמונה:
 שבהשראתו האמריקני הקצין
 דין; ללא מוות עונש בוצע

אחוריים; )62 התעטש; )60

 )68 מיגרנה; )66 נמלט; )63
 זמר בשלישיית הידוע קיבוץ
 מרעב; נפוח תשוש, )71 שלו;

 רוח )76 בוגרת: כבשה )73
 בטבע נפוץ יסוד )77 רעה;

 מחו- ))79 ובתא־חי; במחצבים
 לימי גס אריג )80 יציב; סן,

 עם- )84 ממהר; )82 אבל;
 סובבת שהדלת וו )85 הארץ;
עתי עיר )90 שר; )87 עליו;

בצ דו שבט עבר אליה קה
 ממשפחת אביבי פרי )92 פון;

 בצ- רמטכ״ל )94 הוורדניים;
שי )97 רב: רכוש )96 ה״ל;
 )99 החושים: את הפעיל סה׳
 בבגד; קפל )101 חותכת; שן

 שליח )103 למחצה; צלוי )102
ציבור.
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 ל־ בגין החזיר הבחירות אחרי

 אחרי טובה־תחת-טובה. עראפאת
 תקפו הפוגה של ארוכים שבועות

 אנשי את היל־האוויר מטוסי לפתע
 על באש השיבו הללו עראפאת•
שב מילחמה והתפתחה ישובינו,

העולם בכל עראפאת הוכר סיומה

ומוטל מנחם
 עליכם שלום ביו ההבדל

השלום עליהם וביו
 הקלה הרגיש החזן פיסי בין מוטל
התנג ובליבו אביו במות עצומה

יתום כי ״אשרני :המנגינה דה

ערפאת—כנין שותפות
חובות תשלום

 הלוחם הצבאי האירגון של כמנהיגו
 וצד אש״ף, בשם הידוע (אצ״ל)

במיזרח־התיכון. מו״מ בכל לגיטימי
 לכת ירחיק היכן עד אני, תמה
הזה. הפעולה שיתוף

תל־אביב שילד, אהרון

אלימות

 להכות אסור כי ! 1 מדוע !״ אני
 הרביצו חי אביו עוד כל ביתום.

 היד. יכול הגדול אביו כי חבריו, לו
 אסור — אביו מת עליו. לשמור
 מי אין כי אותו, להכות לחבריו

 זאת, לעומת בגין, מנחם עליו. שיגן
 האמיתי ביתום אכזריות מכות מכה
 הערבי־ בעם :המיזרח־התיכון של

הפלסטיני.
תל־אביב סוכול, יצחק

המעדכן! כסיגוון
ה טועו״ אבנרי, אורי גם

 אותם אל הצטרף קורא.
 את ״להחליף הדורשים

הזה״ (״העולם העם״
2289(

ו האחרונות הבחירות תוצאות
 אינם הכנסת מן של״י היעלמות

 לא אני גם בעיניכם. חן מוצאים
 זהו לעשות, מה אך מזה, מאושר
 ב־ שהקמנו מה וזה העם״ ״רצון
1948.
 של ב״שטיפת־המוח להיתלות קל

 שגם עובדה אך כלי־התיקשורת״,
 השמאלנים נגד מתלונן המימשל

 שהתמונה מראה וזה הטלוויזיה, של
 במדינת־ישראל הנוער מאוזנת. די

ב־ אלימות מעדיף פשוט 1981 של

 משא- על-פני מערבון של סיגנון
לפלסטי לגיטימיות וזכויות ומתן
נים.

הדימוקרט־ את ,לתקן צריך אולי
? יה

אפליה עוד מיעוטד
 נגד חריפה מחאה קריאת

והשפלה דיכוי
 של ביותר והחמור הגדול המחדל

בכיבוש, לא נעוץ מדינת־ישראל

ו ר ד ה
_________________ילגאולה

 מוקדמת הכנה כל ללא
 טוען מגובשת, והחלטה

 ישראל נגררה החמשירן,
חדשה למילחמה

 / המולה מציתים המחבלים
 מטולה עד הגליל אצבע סביב

 תופת־אש / מחזירה ישראל /
ה תתגשם כך האם / לזירה
י גאולה

ם, תל־אביב א

 אלא — בסיפוח ולא בהתנחלות לא
 שיגרתית, הפעלה אחר: במשהו
אפ של מישטר של ועיקשת עקבית

 הערבים כלפי והשפלה דיכוי ליה,
המוחזקים. בשטחים הפלסטינים

מח בדיכוי מתבטא זה מישטר
 ב־ בלתי־אלימות, אף והפגנות אות

 שיב־ חנויות של מנעולים הלחמת
אלי בהפגנות באש ובפתיחה תות,
 בהפגנות כאשר — ערביות מות

 כוחות־ יהודים של דומות אלימות
 אינם פעם אף הישראליים הביטחון
באש... פותחים
ו טרגי מחפיר, מצב נוכח לכן,
חובה מוצאים אנו — זה מסוכן
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