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 לא שלי כך הובסתי, כבר אני
 למרות מאושרת. כל־כך שנה תהיה
תקוותנו. אבדה לא עוד — זאת

לנדסברגר כלוא
הובס

 הזה העולם מערכת אנשי לכל
 ומאושרת, טובה שנה מאחל אני

משאלו כל תתגשמנה שבה שנה
החזי בכל ניצחונות שנת תיכם,
תות•

הולנד לנדסכרגר, יורם

 והן המערך הן צודקים
 זה בהתקפותיהם הליכוד

זח על
 על האווירית ההפצצה במיקרה

 את בגנותו המערך צדק ביירות,
 הליכוד וצדק האכזרית, ההפצצה
 ביצעו המערך ממשלות כי בטענה,
אזר על הפצצות של רב מיספר

חים.
ב המערך צודק עתה: גם כן

 האיס־ הפעולה ״שיתוף כי טענתו,
 פוגע ארצות־הברית עם טרטגי״

לה ועלול ישראל, של בעצמאותה
 חרב לשכירי צה״ל חיילי את פוך

בטענ הליכוד וצודק לאמריקאים,
 כבר התחיל זו במדיניות כי תו,

 נפלו במיבצע־סיני וכי בן־גוריון,
 להגנת רבים, ישראליים חיילים

 אנגליה של קולוניאלים אינטרסים
צרפת. ושל

 את לקבל הרחב הציבור על
 הליכוד טענות ואת המערך טענות

 גם משניהם ולדרוש זה, על זה
ולח מדיניותם את לשנות יחד:
 ולישראל אמיתית לעצמאות תור

 טובים קשרים שתקיים ניטרלית,
 להשתעבד מבלי המעצמות כל עם

 מלא לשלום לחתור וכן מהן, לאחת
ה עם כולל האיזור, עמי כל עם

ב שיפחית שלום — פלסטינים
ל להזדקק הצורך עצם את הרבה
מעצמות• עזרת

תל־אביב אלץ, אכי

• • •
הולשחית כד■ ול1 וח1א

 הקטל את לצמצם כיצד
בדרכים

הקט שהתאונות ספק שום אין
 עקיפה בגלל נגרמות ביותר לניות

 אני לכן נכונה. ולא בלתי־זהירה
 להתקין רכב בעל כל לחייב מציע

 כמד, עד גדול שלט, ריכבו בירכתי
 בעקי־ :הסיסמה ועליו שאפשר,

 ולהרוג ליהרג עלול אתה אותי פתך
אחרים.

 לעשות בתורה ציווה אלוהים אם
 עינינו בין וטוטפות ידינו על אות

 וכמה כמה. אחת על נזכור, למען
 על אות לעשות בשר־ודם צריכים

לזכור. כדי משחית, כלי
בני־ברק שיכק, שמשון

ל מה ה כ ז
האסטרולו התחזיות על

גיות
 העיתונים מרבים מד, זמן מזה

ו חורבן נבואות לפרסם למיניהם
 מיני כל של אפוקליפטיות תחזיות

מ למיניהם. ונביאים אסטרולוגים
 ואתם נפש, עד מים שהגיעו כיוון

 לכם אודה רציני, כשבועון ידועים
 מה ולתמיד אחת תפרסמו אם

זה. כל״
תל־אביב אלטשולר, יוסף

? הסוסקגה ה6מ
לאחרונה, רבים במיקרים

רם ־018ו< גו
שייקה, אריק, שמוליק,

השאר וכל חייקה
יש בקול ראשונים נביאים נציג

(״שמו־ שמוליק החידונאי הוא ראל

סיוון ראובן קורא
רוביק לא

אח נביאים ונציג בבקשה!״) ליק,
 העיתונאי הוא צד,״ל בגלי רונים

 שייקה מאת שאלות (,שלוש שייקה
באוז מכונה חבר־כנסת . ).,בן־פורת

 וח״כ גרוסמן, חייקה העם כל ני
 קורא וייצמן, עוזר של נכדו אחר,

)14 בעמוד (המשך

היאור
וור□ שוב

 אל־ במקום מובארק
כרגיל, והכל סאדאת,

הקורא טוען
 על איתן עומד כבר מובארק

 הלכה יגשים והוא רגליו, שתי
 אל-סאדאת צוואת את למעשה

לרשו סיני חצי־האי את ויקבל
 :ישראל מידי תו

 / וחורש זורם שוב היאור
 את / היורש הנשיא מובארק

 לא להפר / הראיס צוואת
ודורש. מבקש נאה הוא / יעיז

אביב תל־ אס,

1*1 X ה1ה העולם ץ ב 7
:מאוזן

 2( לראייה הניתן מרחק )1
 של מבוצרת עמדה )5 מלים);

 2( האויב בשטח חלוץ חיל
מ נעתק )11;ילדה )10 ;מלים)

 )14 חותכת: שן )13 מקומו:
 סקוטית: קידומת )15 ;נח בן
)18 ;מוצק נעשה קפא, )16

 חמה, פינה )20 :נישאה אדמה
 אל זרם בצפון, נהר )21 בית;
הת )24 ;להבה )22 ;הירדן

 תנוקות )25 לתשלום; חייבות
 של יצירה )26 רבן: בית של

 !המהירות הקטן )28 ;עגנון
דר הצטלבות )31 כלום; )30

עק יהודית משפחה )32 כים;
 )35 צנוע; )34 בפקיעין: בית

 (ר״ת); בו יחזור לעולם טעה,
 )39 הדבר; מעל התכופף )38

על כוח )41 חרבות; שרידי
 שופכין; למי צינור )42 יון;

 לכיסוי חומר )45 שלל; )43
 )48 !הסט !הפנה )47 ;הסכר,

 בקרה לוח )51 עייף; )50 לב;
 יצא )52 אלקטרוני; במכשיר

 הנח״ל; בסמל )54 ;ממחבואו
 בעל )61 ;מרובה כמות )57

 בצמחים תא )62 ;טורף י חיים
כינוי )64 ;פרחים מחוסרי

ש עץ־פרי )65 ;לברק מליצי
 הפותח היום )66 ;נזמר לא
 צווי )67 (ר״ת); החודש את

ב המופרש נוזל )69 מ״יצא״;
שמ קריאת )70 ;הפה חלל
 אורח חיים, אורח )72 ; חה

גרמ קומפוזיטור )74 ;נשים
 חלק )77 קלע; שזר, )75 ני;

 קרב )78 ושמן; עבד, בשר
 אחד )81 :(ר״ת) במקלות פנים

 ■ )83 ;בסוכה אושפיזין משבעה
 דורון; )85 עבה; גברי קול
 מפוזר; נרגז, )88 ניבו; )86
 קידומת )91 התעברות; )89

)93 ;השפלה בארץ לשמות
 גדול ראשי רב )95 ;נחלש

)96 ;בארץ־ישראל בתודה
 )100 :משעמם )98 :יקר אריג
תנו )103 ;מורה )102 ;עלוב

 האבן )104 בחלל; קצובה עה
 )105 הבית; בבניין הראשית

 שנענש. זאוס בן פריגיה מלך
:מאונך

 )2 :עולם מנוחת מקום )1
)3 ;אדם של השלישי בנו

מלמע באנך, המרחק שיעור
 רע; )6 ;קיים )4 ;למטה לה

 ופרחיו הקטניות ממשס׳ עץ )7
ב למלך כינוי )8 ;ריחניים

נעים, )12 ;סימן ' )9 ; פרס
״מיל של קבוץ )15 טעים;

)16 ;הצפון בגבול יונרים״
הכוללת תקופה )17 ;חרון

 של השלמה ההקפה זמן את
 :לשמש מסביב הארץ כדור

במצ הנשיא מכונה כך )19
 התעסקות )21 ;פעוט )20 ; רים

 )23 ;הפרטים ופרטי בקטנות
 עצם )24 ;בממשלה תיק לו יש

 שובל, תחתון, חלק )26 ;בפה
צו דרך, )29 !תן )27 ;קצה

 )33 ;קץ בלי אבטלה )30 ; רה
 הלשון )34 ידידות; חוזה )33

 מכה )36 הלוע! בקצה הקטנה
 התעשיינים כוכב )37 חזקה;
אד סוג )40 משרתו: שפינה

 :נזל נטף, )44 :רק )41 ; מה
נו בחודש היסטורי יום )46

תנו )49 לך! קח )47 במבר;
מדי בטרום בארץ מחתרת עת
 )53 :כשפים אמרי )50 ; נה
 בין איסטרטגי מעבר )54 ;חג

 )56 בוסתן; )55 בסיני: הרים
 )58 ארצי; פנים שדה־תעופה

 )59 ;מרוקע מחומר קבול כלי
ה ספר )60 חגיגית: אסיפה
 ;לישראל משה שנתן חוקים

ניצוץ; )63 ;התיבה בונה )62

 ;מלים) 2( מאוד שמחה היא )66
 מלים); 2( חטא של סימן )68
 ;עוות )73 פלא: מופת, )71
ש מחלה )77 ;בת־קול )76

 הציונית: להיסטוריה לה קשר
ו עבת־מקור שיר ציפור )79

 התווים: בסולם )80 ;צבע יפת
 )84 זוז: של שלישים שני )82

 העיר כיכר )85 :אדום צבע
ש מאכל )87 :וממכר למקח

 אחד )90 ;בו העולם טעמי כל
 שהתחייב קורבן )92 ;365מ־
 והשחיר; צרב )94 אדם; בו
 ריקוד )97 !מטה זמורה, )96

)99 ;רבעים שלושה בקצב
;בסים )101 ;שלילה מילת

גוף. )103 שירה; )102
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