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:מאוזן
 אומץ חוסר )5 ;בחירה )1

 ;דגל )11 !מוקש )10 :להחליט
 עיר )14 יקרה! שלא כדי )13

 אקדמאי מוסד בה שיש בארה״ב
 )16 העדר! שפת )15 ידוע!

 במילחמת- היהודית הבריגדה
 )20 נסתם! )18 !2וד העולם

מזע כמות )21 !פרווים זהב
 רכות־ )24 אחור! )22 רית!
 )26 המעטה! מלת )25 לב!

 הנערצת מהדמות עליכם, אימה
!ההינדו בדת  )30 נדבך; )28 !

 !מתחרה כל של נפשו משאת
 יודע כבר אתה האם כופר, )31

 )34 שמאלי! )32 עליו?! הכל
 שמח- חיים בעל )35 אצבע!
 )38 !לשם־דבד היו לפותיו

 )41 !בוחש )39 !בסים־הדרכה
 ;נתקטן )42 !השקטה מילת

 !לבגד החזה שבין הרווח )43
 !הרגל מכף חלק — בגלל )45
 ניקה, )50 !ריבע )48 !נווה )47

 הצאן! חג נעלם, )51 קינח!
 )57 קונכיה! )54 מתנפל! )52

 לו גם )62 בג! )61 מישמן!
 של בכוור )64 רגלים! אין

 !שממה תל גל- )65 !יהודה
הצלי בסולם )67 !זמר )66

 !לפיאודל משועבד )69 ! לים
 ניתנת בגינו )72 תרביד! )70

לו מחצבים )74 שכר! תוספת
 )77 לכת! שיר )75 הטים:

.באין .  תבע! )78 !דברים ואין .
 !הגבול קצה )83 !ו... שוד )81
 אדם של שמו ליד ברכה )85
 עיר )88 ;צחצח )86 !חי

 מיליונים מולדת )89 כהנים:
 בירת )93 מדף! )91 בישראל!

 היורד גשם )95 !השפלה ארץ
 !מדברי מזון )96 !במאונך

 קומפוזיטור )100 !עבורי )98
 יותר! נמוכה בדרגה )102 גדול!

אי מחול )105 ליברטו: )103
עממי. טלקי

:מאונך
 )3 רטיבות! )2 גבול; )1
 אנגלו- הסכמה )4 !קור מגן

 מטבע )7 אסקופה! )6 סכסית;
 מיפי )9 :אוי )8 ;אמריקאי

הב )12 בכנסת! היושבת לגד.
 (של בכתב סיכום )15 דלה:
 ארץ )17 !השתמט )16 ;הבנה)

 צבאי מטען )19 !אפריקנית
 )21 בעדר; גבר )20 אישי!
 או באמריקה, אדומה שיר צפור
 זך! טהור, )23 כמורה! איש

 התלמוד: כל )26 ברמינן; )24
 )29 ;חשמי הספק יחידת )27

 השחקן; אמר ...״, החיים ״כל
 גם )33 (כ״ח); פריטה כלי )30

ב־ דמות )34 במשטרים; הוא

)36 ;בגולה יהודית חתונה
 הקמה )37 באנשי־רוח; תומך

 איש )41 :אציל )40 ;מחדש
 )46 אנא!! )44 בא־בימים;

;לך הא )47 ;משענת מכ )49 !
 ;מרוכז ירי )50 ;תקלה שול,

 אמן )54 ישראל; ... לא )53
 500 )56 אמונה; )55 בעזים:

סג )59 פתח; )58 (פרסות):
 חבל )60 ; ובספרות באמנות נון
 )63 זיז: עצם, )62 ארצנו; של

 השוטית של שמה )66 נישא;
)68 הארץ; במוזיאון החונה

 יצירתו )71 לשעבר: ישראלים
 )76 טיפ; )72 המהר״ל! של

 סירה )77 ;(ש״מ) אידי סופר
 )79 :בנמל סחורות להעברת

 )85 משפט; )80 קונסרבטיבי!
 עם )87 לבחרות; ילדות בין
הפר ממשפחת — .מאוזן 91

 ;פטפוט )92 ;רבית )90 ; פרים
 טעם או נגינה )96 ;תרנגול )94
 מילת )97 מסויימת; הברה על

 אמצע )99 מזמור; לבית סיום
)102 !מכיון )101 :ה־חיים
ערמה. )103 מחפש;
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מכוזבים
ק אח!כם... ד

 בלשן בין הפגישה בעקבות
ומשוררת.

ה הלשון ביום שמר: לנעמי
 קול של 5 באולפן נפגשנו עברית
 הספקתי שם בתל-אביב. ישראל

 שירייך נאים כמה לך לומר עוד
 או ניקוי (לאחר הם יפים וכמה
 את עלינו לחבב השגיאות) ניכוי

 שכורת את, אבל העברית, הלשון
 היטב בהחזיקך י ומתנשאת, תהילה

 עברית על הכרזת במיקרופון,
 אנו ואילך שמכאן וקבעת חדשה,

 ולא אותכנו לומר למשל, צריכים,
אתכם.

שתק דתית, תנועה להקים אפשר
ה לקומץ להצטרף לאנשים רא

 בקיצור, ימותו. שלא ,1.60̂, קטן,
אחוזים! רוצה אני מיכרה־זהב.

בנימינה כהן, פילחס
• • •

א מר ד ע
התו על כועס הכדורסלן

 (״העולם לתוארו ספת
).2310 הזה״

 לפניכם חטאתי במה אדע לא
התו את לשמי מצמידים שאתם

בכדורסל״. העבר ״שחקן אר
ה משחקני שרבים נכון אמנם

שעה נולדו טרם הלאומית ליגה

סיוון כדשן שמר משוררת
הנביא שאמר כמו

 את שמילאו המיקרופון, זרזירי
להתמרפק לי איפשרו לא האולפן,

את מצא
שותף המ

שמשו מה על חמשיר
ויצאצית. מוהל בין תף

 מוהל / יחדיו מביא מה
 ובת־חן / סבר וחמור מזוקן

 . / לגבר? ״שירותים״ המספקת
 / המשותף ביניהם רב אכן

 אבר. אותו על שניהם פרנסת
בולטימור לווין, תרצה

 ידעתי...״ אתכם ״רק לך: ולומר
 נא אל ג). (פרק עמום הנביא אמר

נטוע... תעקרי
^ וו סי ^ כ או ירושלים ^

ת חעורוזת ע ר ע מ ד
:לומר מבקש הקורא

 העולם (הנדון, אכנרי לאורי
שיתף מי לי אמור : )2308 הזה

 מי ביפן. מק־ארתור עם פעולה
 הם ובמוסוליני בהיטלר שבגדו

 על מתפלא אני ? קוויזלינגים
 אפילו כלפיך! המוסדות סובלנות

לד צריך ״קוויזלינגים״ שבחר מי
 בחלקם ואם נגדם. ההסתה את כא

 זקוקים שהם בוודאי כאלה, אינם
 כולל אינו הופש־הדיבור להגנה!

 באולם ״אש!״ לקרוא הזכות את
הלמס. השופט כדברי מלא,

 שווה (אהבה אלץ לאילנה
 שדכני- : )2311 הזה העולם כסף,

 בדיוק בפרוטות נותנים המחשב
 חון- בעד נותנים שאחרים מה

יו לנסות• שאפשר רשימה :עתק
 מספר אני בנמצא. אין מזה תר

 השוד מאווירת להזהיר כדי זאת
 מזה, חוץ עליה! מדווחת שאת
 בלוח מודעה להכניס יכול אדם

למו לענות אפילו ואפשר בעצמו,
דעות.

 עובר (חשבון פרנלול לשלמה
הנה ):2311 הזה העולם ושב,

 במדור: שהופיעה הנביא בשורת
 ש- ומצאו חקרו ״סטטיסטיקאים

 בסופו מתים מהאוכלוסיה 98.40^
מיליארדים! שווה זה דבר.״ של

ב הראשונים צעדי את שעשיתי
 היא עובדה אך הלאומית, נבחרת

 הפסקתי לא הזה היום עצם שעד
 ו־ בכדורסל, אקטיבית פעילות
 לאין- עולה הנוכחי הגופני כושרי
 20ו־ 15 לפני שהיה זה על ערוך
שנה.

שה על־כך להתנצל עלי האם
בניגוד פועל שלי הביולוגי מנגנון

^ זוהר כדורסלן
שנים שמונה בעוד

מקו ולקני־המידד. לסטטיסטיקות
בלים?

 הפועל בקבוצת אימוני תקופת
 הנוכחית העונה בתחילת תל-אביב

ב מקום, לי יש שעדיין הוכיחה
 יד רק לאומית. קבוצה בכל זכות,
̂  עם שחקנים כמה שעשו אחת,
ה בגילה שניפנפו הנהלה חברי

 שלי, הזהות תעודת של מתקדם
הספור פעילותי להפסקת גרמה

במיגרש. טיבית
 כשאהיה שנים, שמונה בעוד גם

תחרו בכושר אהיה עדיין ,50 בן
 חמתם ועל אפם על מעולה, תי
העסקנונים. של

תל־אביב זוהר, אילן
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