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 לחתפ- צריך להט שלמה

הצ בעיקבות ומייד, טר
ב תרגיל״ ״שעשה הרתו
חסן-בק פרשת

 הגדולה העיר שראש יתכן לא
 העיר את ינהל במדינה ביותר

 העיקרון על־פי בידיו המופקדת
 אך מאומה״. אין מהומה ״בלי של

 ענייני מו״מ לנהל תחת שני׳ מצד
 והייצ־ הרגשות אל ייפנה ומכובד,

 ייפגע שלמה, אוכלוסיה של דים
 סיכון תוך להפעילם״. ״כדי בהם
 בסיס על עויינת התארגנות של

 ופוליטי. בידלאומי !ליבוי־יצרים
 של המנהיגים אילו קורה, היה מה

 פחות היו ביפו הערבית האוכלוסיה
 להט כמו היו אילו — זהירים

ה־ המיידית, ותגובתם — עצמו

קלר דם7* דעזרוו

 התביעה. כדרישת בפועל, מאסר
 נעתר שטיינמץ השופט ואומנם,
 אדם את וקנס הסניגור לבקשת

שקלים. 1000 של בקנס קלר
ש לכד, בהחלט זכאי קלר אדם

ה־ פעולתו עם המסכימים אלה

להט ראש־עיר
ויצרים רגשות

 להוציא היתה והיהירה ספונטאנית
 ריש־ ״בלי לרחובות, ההמונים את

 אי־ אחרת כי מהומה, ״לעשות יון״
 המישט- הזאת״ז! במדינה אפשר

חז ביד עליהם ״יורדת רדתה רה
 כמר היעדר־רישיון, (ביגלל קה״

 ו/או פצועים רואים והיינו בן.״),
 ״צ׳יצי היה אז הגם הרוג/ים...

ו... הצהרתו את מצהיר
 שכל גם, להזכיר יש זאת עם

 חסך מיסגד של פרשת״המכירה״
 הפועל אל יוצאת היתה לא בק

ה הווקף של ועד־הנאמנים אילו
 חופשי והיה עצמאי, היה מוסלמי
שיקוליו. לפי לפעול

להתפטר! עליך — להט שלמה
תל-אביב שי, יהושע

חדש מפני ישן
 בקרב ההתפתחויות על

הניצים
ש תוכנית־רוג׳רם, היתד, פעם
 הני־ על־ידי בשצף־קצף נדחתה

 אחר־ אליה. נתגעגע ועוד צים,
 פרש שבגין ,242 החלטה היתד, כך

 נגדה ונערכו מהממשלה בגללה
 ה־ ושעכשיו וכו׳ נוראות הפגנות

 אחר-כך עליה. מסתמכים ניצים
 שאנשים קמפ־דייוויד, הסכמי באו

ו להם, התנגדו שמיר כשר־החוץ
 של החומות על שומר הוא עכשיו

מחנה־דויד.
 ונציה תוכנית היתה אחר־כך

 גידפו שאותה אירופה, מדינות של
)14 בעמוד (המשך

 עלתה הקיר על הכתובת
שקלים 1000 לו

 בתל־ השמאל חוגי בקרב מי
 של דמותו את מכיר אינו אביב
נצ כרוזים מחלק הוא קלרו אדם
 הוא פטיציות, על מחתים הוא חי.

 הוא עוברי־אורח, עם מתווכח
והפג אסיפת־מחאה בכל משתתף

 למערכות־ מכתבים כותב הוא נה.
בציור מומחה והוא העיתונים,

 בחוצות־העיר הכתלים על כתובות
לו. שאיכפת נושא בכל

במער פעיל חלק נטל קלר אדם
 גדי של הכלא מן לשיחרורו כה

 בשטחים־ סרבךהשירות אלגזי,
 נתפס הפעמים באחת הכבושים.

 כתובת: שצייר בשעה קלר אדם
 כותלי על !אלגזי גדי ישוחרר
 לפני (שעד טנא־נוגה מחלבות

 מישפחת בבעלות היו קצר זמן
לשע שר־האוצר הורביץ, ייגאל
בר).

 המישטרה את הרגיזה הכתובת
 שגילה הורביץ, יוני את יותר ועוד

 הכתובות לעשרות אדישות אז עד
ה גדרות את שקישטו הפוליטיות

 הוא הזו הכתובת את מחלבה!
המח מנהל למחוק. אישית הורה
 של העדים ברשימת גם היה לבה

 קלר נגד שהוגש במישפט התביעה
זו. כתובת ציור בשל

 שעבר הרביעי ביום נשפט קלר
 הסניגור ).1981 באוקטובר 28(

 של מניעיו את לשופט הסביר
עונש- להטיל שלא וביקש קלר אדם

קדר גיל,נס
לעזרה זפאי

שכחנו מה ש
מת במרחב המאורעות

 מהיר בקצב רחשים
מאור

שלום־עכשיו. את שכחנו
חביב. פילים את שכחנו
 בצפון, טילים שיש שכחנו

ורפול...״ ״יאנוש את וגם
מרי של הפטנט את שכחנו

* דוד•
שראש־הממשלה,הע שכחנו

 למיזרח־ משרדיו את ביר׳
 ל־ השגרירים ואת ירושלים

תל־אביב.
פלאטדשרון. את .שכחנו
ר״ץ. את שכחנו
 ואת יניב אורלי את שכחנו

ניר. עמירם
 אבו־ את אפרסק, את שכחנו

גוש־אמונים. ואת חצירא
נאור. אריה את שכחנו
 לשלם שכחתי אני גם והנה,

האגרה. את
קריית־אתא אליהו, רפי

ה 0ול1הו תטגץ הז
:מאוזן

במקורותינו! חשוון מר )1
 !יווניה ושרד, רומאי אל )5

 !יתן מי )11 !רך צמח )10
טב )14 העולמות! מספר )13

הע )15 !להברגה מתכת עת
ו בקסם מקברם מתים לאת

)18 בר-מינן: )16 כישוף!
 )21 !בכיר פקיד )20 !ישן
 שמתחת השקע )22 עגול! חג

 שבלים )24 !ד,ידים לאצילי
מימ )25 לתבן! היותן לפני

 )26 וספר! מאמר בראש רא
 )28 ומזרנים! למצעות אומן

 משא )30 !במישטרד, דרגה
על המותר דבר )31 !מדי רב
 )34 נסתיימו! )32 הדין! פי

 איצטדיון, )35 הרים! שרשרת
 מחיר )38 למירוצים! זירה
 )39 חינם! חצי יותר, נמוך
 צינור של הפנימי לחלק כינוי

 )42 רך! כבש )41 האוזן!
 !מנה חלק, )43 !קטן־קומד,

 )47 ושב! עבר וחזר, סב )45
 אמר ציין, )48 שטף! זרם,

 !אנחה יללה, )50 !בפירוש
 ש־ עגל )52 רענן! טרי, )51

 )57 אבקת־בניין! )54 נתבגר!
כדו בנבחרת נמצא )61 חדל!

 )64 !צמחים מיץ )62 ! רגל
נו )66 בצוותא! )65 בן־אדם!

 הבעל! אבי )67 החיים! זל
 )72 גאה! אינו )70 אכר! )69

החי תוצאת )74 סער! רעש,
 )77 בסוריה! עיר )75 לוק!
 טחון! גיר עשוי דביק טיט
 מן )81 הפרחים! מלכת )78

קילו )85 ידיד! )83 המסים!
 נשק כלי )86 (ר״ת); מטר
אק מוסלמי תואר )88 !קדום

בסקנדי אישיות )89 טואלי!
 )91 !נסתיימה שכהונתו נביה
 !רעד )95 !ענף )93 !אויה

 מוסיקלי! תו )98 !כאן לא )96
 )102 פרו! בירת חצי )100

על כוח )103 שייכות! מלת
 )105 איספלנית! )104 יון!
ב רוצה שארה״ב במזרח ארץ

יקרה.

:מאונך
מע )3 הרבה! )2 נאה! )1

עני! )6 החבור! אות )4 צור!
קיפלינג! ר. של ספר גיבור )7
 תנור )12 יאיר! )9 מדף! )8

 ליל )16 צמרת! )15 היתוך!
 )19 צעיר! גמל )17 האתמול!

 )20 מסמכים! וריכוז אסוף
 ארמי פיוט שם )21 < עמל אינו

 )23 השבועות! בחג שנקרא
מחו בליטה )24 !כריתות כתב
 ארעי, )26 !שונים בכלים דדת
 )27 מראש! כוונה בלא בא

 הסכם )30 צעד! )29 מסמר!
 מרפא! )33 בצדו! שוויתור

 באיראן: מבוקש מקצוע )34
הטמונה מיוחדת תכונה )36

 )40 בלילה! 12 )37 במישהו!
 מחץ! התקיף, )41 !פולני אדון

 הנאה )46 פורח! אבק )44
 של מעטה )47 (סלנג)! גדולה
 )50 אמנותי! ריקוד )49 בית!

 שותפת תעודת )53 ההר! אל
 )54 חברה! של בהון אדם של

ה הבהמה לזירוז ארוך מקל
 בן )56 שובב! )55 חורשת!

 )58 ליהדות! שעבר אחרת דת
 לבוש )60 !קטן שער )59 !גיל

 )63 נוח! מבני )62 קרעים!
 שם־דבר )66 מכשול! תקלה,

2,־ר במלחה״ע גבורה לנסיגת

 חולה )68 צרפתי! נמל ע״ש
 חיית- )71 הגדלות! שגעון

 !שמן )76 !היפרד, )73 !טרף
)80 !תימן )79 !מזבח )77

 )84 תווך! )82 שחוח! כפוף,
 פילוסוף )85 פרי! נותן שאינו
!הצלילים מסולם )87 !גרמני

עיר )92 !החלטה ביטל )90
מים נחל )94 שוטים! של

 צירוף )97 שאנן! )96 קטן!
תב )99 !מושג המביע אותיות

 רבים! מים )101 מזרחי! לין
 וים יבשה )103 אציל! )102

לה. סביב
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