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:מאתן
 ב הקשורה בצרפת עיר )1

ה הפרס )5 ! ובספינות מטריות
בבר הסרטים בפסטיבל גדול

 מאכל; כלי )10 );4 ,2( לין
 גל )13 יער; מתוך אחד )11

רוט הייתי ״... )14 חרבות!
 )16 !למטה בוא )15 ! שילד״
 על חוזר )20 1 זה כמו )18 אלץ!

 משחק בעת מצב )21 עקביו!
 רתכו־ )24 !הרבה )22 !בכדור

 בן- )25 וכלור! נתרן של בת
 גזר )26 !להרבעה מכשר בקר
 של שבר )30 אש! )28 עץ!
 עתיקה! מדה )31 חימר! כלי
 )34 (ש״מ)! צרפתי מלחין )32

ביו והמובחר הנקי — בהשאלה
 )38 מיקטורת! יתיז )35 תר!

 )41 ;זעם )39 !המתכת פסולת
 מילת )43 שקד! )42 תרופה!
אח )47 רבית! )45 שלילה!

 )50 בחזקה; היכר, )48 רית!
 )52 !פלא )51 ;היד באמת עצם
 והגוף! האור בין אפל שטח

 )61 פתאם! )57 הנהלה! )54
 דמותו בן )62 שייכות! מילת

ההר; מן ברדתו משה את הכעיס
ערב; בלתי טעם בעל )64
במש מצב )66 פגם; מום, )65

 )69 אויב! )67 המלכים; חק
אסו פי על )70 דמות! מופת,

 )72 מרפא! סגולות לו יש נה
 התפלא; )74 לצדדים! הסתכל

 )78 שמים! )77 ידיעה; )75
תו )81 !הבליעה קנה מאחורי

 שונות; בארצות אצולה אר
 קיטור; )85 רבים! מים )83
 קלה! תאורה )88 איזור! )86
 טרום מתקופה מאובן פיל )89

 )93 שניים! )91 היסטורית;
 של ממלכיו אחד )95 שקט!

מא )98 זעף! )96 שכספיר;
מס )102 מזכרת; )100 כל!
 )104 !מרעה שדה )103 ; פיק

 ז׳אן של מחזה )105 סחרחרה!
 תיאטרון על-ידי המעלה זאנה
הירושלמי. החאן

:מאונך
אצ )2 ;רע״ מ... ״הרחק )1

אנשים קבוצת )3 ; טבא
 ילדה )6 שליח! )4 מייצגת!

 )8 !אורח עובר )7 !להוריה
ה במרכז קליעה )9 תבלין!

 ;המינים אחד בן )12 ! מטרה
 בתל- חדש קולנוע בית )15

 דגים; מזל חודש )16 אביב!
 הקשורה מילה )19 גורל! )17

 של ולהגדה אסתר למגילת
 על־ ישוב )21 !טנא )20 !פסח
 )23! )3 ,3(בו הנמצא מפעל שם

 היכל נקרא שמו על )24 אנא!
 קול )26 !(ש״מ) בת״א התרבות

 )29 ענויים; כלי )27 קורא;
 כח )30 אדוניו! בשרות עובד

 לא או פוסקת, הבלתי התנועה
נרתע! לאחור, סר )33 מוות!

 נבחר! אוצר או תרופה, )34
 ארץ; חבל )37 מהתלה! )36
!בשמן מורח )41 ;שמא )40
שמח! )46 יכולת! כח, )46
משקל )49 מגורים; מקום )47

 ניר )50 קדם! בימי ומטבע
מהיסו אחד )53 ;משובח מסוג
בהנ מושג )54 בטבע; דות
)56 ;בוקר רסיסי )55 ! דסה

 )59 נשלם; )58 פרי-בוסר;
 חריף — בהשאלה נדנדה!

 •ה )63 ;מתנפל )62 ;ומפולפל
 כלי )68 מצולה; )66 פעור!
מן )73 נפשי! מצב )71 שיט!

 )76 אסתר! במגילת הדמויות
 ממיניקותיו אחת )77 גנוסיא!

 )80 רכב! סוג )79 משה! של
 )84 שר; )82 התווים! בסולם

 בירושלים לבנות ספר בית
 חימי חומר )85 ;המאה בראשית

 ; באיטליה נהר )87 < מרדים
הלי בתנועה לחבר כנוי )90

ש דבר )92 הבריטית; ברלית
 )96 צפור; )94 ברור; אינו
 לארץ גבול נהר )97 !קוץ מין

)101 ;מחפש )99 ;הבחירה
 )103 החיים! נוזל )102 אביון;
כבוד. של מושב
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מכתבים
)18 מעמוד (המשך
מעו דברים היו שלא מפני רוגז

 קלט שמישהו שיחה, של ומבדל לם,
 לו ■שאין סיפור עשיתם בבדל־אוזן,

רגליים.
 שלא על־כך הוא הכפול הצער

מטי שאתם בדרך הפעם נהגתם
ו לנהוג, אחרים לעיתונאים פים
 עם בשיחה ידיעה כל לאמת היא

מדובר. שבו האדם
 כלפי, הוגן תמיד היה •תזה העולם

כך. שנהגתם שבעתיים מצער ולכן

 בדרכם, ולהרהר לשוב לראשיה
מדי. מאוחר יהיה בטרם

רמת־גן פנחסי, יוסף

ב שם ר ה
 אשת־השר של אביה שם
 פפי יעקב״מנדל היה לא

הזה״ (״העולם שפורסם
2321.(

יעקב־ הרב הוא המנוח אבי שם

רבקה ואשתו בורג יוסף שר
יעקב־יוסף

 מפרסמים הייתם אילו שמחה הייתי
התנצלות.

ם, פנינה דו כ  תל־אביב רוזנ
 לא רוזנבלום שהקוראה חבל •

 ששמע השיחה, טיב את הסבירה
בבדל־אוזן. ששמע מי

 הראשי הרב שחיה סלונים, יוסף
בחברון. האשכנזים לעדת

ירושלים בורג, רבקה

ב ר שר ה ות

ד פ ה ש מ ומאד מ
 לאחד שצריך טוען הקורא

האופוזיציה. את
 מערך בהקמת דחוף צורך קיים
נגד אחת בחזית שיתייצב שמאלי

 אריאל כי טוען הקורא
 שר״ביטחון התמנה שרון

חאדמו״ר. בזכות
 סרט לידיעתכם להביא ברצוני

 בכלי-התיקשד כה עד הופוע שלא
 וגם ומבוססת מוסמכת הידיעה דת.

מקר־ האדמו״ר בזכות מרעישה.

יוק - □ולין
 לעקוב טורח הקורא

 רק״ח פירסומי אחרי
 אחת עוללה ומביא
גלופה). (ראה

 מיפל־ של מינהגן היטב ידוע
ולהע לצנזר קומוניסטיות גות

ל רק״ח הגיעה בפולין, לים
 כאשר אבסורד, ■של חדש שיא

דב את ולצנזר להעלים נאלצה
 ■של המרכזי הוועד ■מזכיר רי...

הפול הקומוניסטית המיפלגה
 ציטוט את כאן מצרף אני נית.

בפברו- 8מה־ במעריב, דבריו

״5״מערי יצירות
 את| 8,לשר מתי־צה בפולין הלומוניכמי■; לכה דבר
 כד דאהדונים. בהודש־כ •כרוזכי: בצידה שנפגע ־ד,

 הצד־ הוועד מזכיר צזקז׳יצ׳אל, דודימייאז׳ אתמול אצר
 מפדגה5הדכריב^ מכפר ירד לדבריו, -צפדגה. •צל כז*
המפלגה של מצבר מיליון. כדדצי א׳צתרד יולי דמן

■ י• ■* ■ **<■■ ■ ■■*■ן*♦■* •*•'**■•י• ■•ויי•■ //■! | 1■ 4 ס . * 1 .י■ 1*■•■ 1- . 0 — ~ — 1• * י ו ■י*
איתנה. אהיזד ליראייות״

)8.2.1981 (מעריב

 שאינן ידיעות בפירסומיהן לים
הכו בניסיונה אולם להן. נוחות

ה ההפיכה פני את ליפות של
הגבר־ חונטת פני ואת צבאית

בפו המתרחש על בדיווח אר.
 אין בפברואר 10לד מיום לין
אלח. לדברים זכר

אביב תל־ קלר, אדם

 שיש החלטה, בכל ממשלת-ישראל
בתה כירטום או פגיעה משום בד,

השלום. ליך
 מט־ תצטרך כאשר ועוד: זאת

 בהבטחתה לעמוד שלת־ישראל
בחו ומפיתחודרפיח מסיני לסגת

 השמאל כוחות יצטרכו אפריל, דש
 הפגנות הסברה, למערכת לצאת

 לקו התנגדות בה שתהיה ופעילות
מ הנסיגה מתנגדי של הנוקשה

סיני.
ה השמאל שכוחות ספק אין

 הרבה לעשות יוכלו מאוחדים
 ישמע וקולם השלום, תהליך למען

ב מפ״ם בהישארות די לא ברמה.

 שמאל, כמיפלגת מפ״ם, מערך.
קורא והייתי מהפך, לחולל תוכל

 בזמנו ■שרון אריאל מונח צ׳ינץ
כשר־ד,בטחון.

בדר העיקרית הנגף אבן כידוע,
 היתח הרם לתפקיד שרון של כו

 שבליכוד הליברלים של התנגדותם
 להסיר מסוגל שהיה היחיד למינוי.
מקרצ׳ינץ. הרב הוא זה מכשול

 האגף שרי על הרב של השפעתו
ומפורס ידועה שבליכוד הליברלי

ה את אחד בלילה כינס הוא מת•
ו ושריר, מודעי פת, ארליך׳ שרים
 להסיר הוחלט קצרה שיחה אחיי

שרון. למינוי ההתנגדות את
יום, באותו הרישמי, המינוי אחרי

מאוח בשער, חרב לחצר שרון בא
 עיני במו זאת דאיתי — בלילה רת
עזרתו. על לרב והודה —

ראשון־לציון ג•?♦,
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