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 לתנאים הסתגלות כשרון )1
 בארץ ישוב )5 שונים; ומצבים
 שנה 30מ־ למעלה לפני שננטש

 ״טטרא- של ראשו )10 );3,3(
מנ )13 נח; נמצא )11 דר״;

 יושר; )14 בבנין; עליון סה
 חשיבות. )16 ממנו; מגיע )15
 )20 המז׳ורי; בסולם צליל )18
ה אחד )21 מפתח; של שן

 אינו שכבר ארץ בחבל איים
 )25 צי; )24 מרכז! )22 שלנו!
 גדול; פירות אשכול של עוקץ

ה שמה )28 בסים; יסוד, )26
ה האדמה מחברת של פרטי

 )31 גדול! אגד )30 טובה;
 אפור, )32 חז״ל! אצל אגדי עוף

ידי ארץ )34 האפר: כצבע
 ה־ שלמה בימי עתיקה, דותית

 )38 ;האלון קליפת )35 ;מלך
)39 רקבון: בתנאי פטריות

 נחתך, )42 עצם! )41 דרדקים;
 צער: מילת )43 (נ״ח); עובד

 — מופיע )47 רבה: נחיצות )45
 )48 מאונך; 47ב־ כמו ממש
 (יחזקאל מאהב מתנת אתנן,
התח החוליה )50 ל״ג); ט״ז,
ה )51 השדרה! בעמוד תונה
שי )52 ממחצה: היותר חלק
 )57 התאונן! ערער, )54 טה:

 וקטנה גדולה כאלה, שתיים
 באופן )61 הכוכבים: במערכת

 — בהשאלה )64 עמק; )62 זה:
 )65 לפעולה: נרחבת אפשרות

 הירק: את בחזקה החזיק הוא
מס )67 הלטאות; ממיני )66

 בעירנות! פעילות )69 תובב:
 למירוץ זירה )72 !ידען )70

ב מחתרת תנועת )74 סוסים;
 )75 ;2ה־ במלחמה״ע צרפת
 את סגר )77 יחד: הידק כווץ,
 )81 בושם; )78 הרגל; לבוש

 מסמר )83 דבר: לכל מאמין
 ש... מפני כאשר, )85 כפוף;

 מספר )88 נשיאה; הרמה, )86
 )89 ישראל; לעצמאות השנים

 )91 והצמיחה; הפריון אלת
 )95 לי; הב )93 חשמל; יחידת
 שן )96 (כ״ח); בציור תנועה
 )100 קוסם; )98 חדה: קדמית
 חלק )102 מפורשת; הוראה

 מ־ אחד )103 הבגד; מצווארון
 יום )105 עוורון; )104 אברינו;

רשב״י. של לזכרו חג

: ך נ ו א מ
לנ נוטה )2 מושב: תחום )1

חל שני מחבר קנה )3 פול:
 הולנדי; תואר )4 מוט; קים,

 )7 ביהדות: העיקרים מספר )6
 )9 אחוריים; )8 סחורה: מוכר
 דבשת; חסר גמל הוא מדוע

 באופן )15 ברישום; תאור )12
 )17 עטור: קשר )16 שטחי;

שו בלוטים נתונים שבו תיק
ב החלק )19 החי; בגוף נים

יו )20 בדינים; העוסק תלמוד
 תמונה צללית, )21 חסד; פי,

בעי )24 בתוכו: )23 עמומה:
 בן־ )27 (כ״ח): בינוני )26 רה;

מירי הגדולה הזונה )29 אדם;

 תמצית שהוא ירק )30 חו:
 טשרני- ע״פ המולדת ריחות

צל של מקבילית )33 חובסקי;
 שג- )34 (כ״ח): שוות עותיה
ה )36 (ש״מ); במצרים רירנו

 )37 הרצים; מזנקים שממנו קו
 תנועה; שאיננה בא״ב אות

 מתכופף: )41 לשמן: מיכל )40
 )47 עדין; )46 זכרון: מפעל )44

 )49 מאוזן! 47כב־ — מופיע
פרי כלי )50 בטן: פרי נושאת

 )55 אגרת; )54 צדדי: )53 טה;
 טורפת: חיה )56 כנסת; חבר

 ה־ משלושה אחד במוסיקה )58
 אל האלים, שליח )59 ״ב״;

 ״יצא )60 והתגליות; המדע
 משענת )62 השק״: מן ה...

משפ כבן ידיד )63 מאחור:

 עין בעל אגדי ענק )66 חה:
 ארץ )68 מצחו: במרכז אחת

 עצם )71 היינה; של הולדתו
ושמי מרפא סגולות בו שיש
 נטיה; אינסטינקט, )73 רה:
 נע משמר )77 אוכל: כלי )76
 עם )79 (כ״ח); המשטרה של

 )82 תבלין; )80 העתיקה): (יוון
ש בעל־חיים )84 חרבות; גל

 סעודה )85 עולם; לאור יצא
 לכתיבה; מכשיר )78 דשנה:

 הסתיר; )92 אכזב; נחל )90
ב עוסק )96 זרע: צאצא, )94

 בקנס )97 מספריים; חישובים
 )99 לעוונו: סלח הוא כספי

ראשו )101 לטף: בית־חנוך
במים; חי )102 וירום: של
לרחם. כינוי )102
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מכחבים
 )18 מעמוד (המשך

 הניצחון ואחרי מיותרת, במילחמה
 סואץ, במבצע צה״ל של הגדול

ל סיני מחצי־האי בן־גוריון נסוג
 בן־גוריון ממשית. תמורה שום לא
הער עם שלום להשיג הצליח לא

 על־ידי אותו סיכל אף ואולי בים,
בעזה. הגמול פעולת

 — בגין מנחם קם זאת לעומת
 דווקא ההיסטוריה תשפוט ולדעתי

 והחשוב ביותר הגדול כמנהיג אותו
 בכל והצליח — ישראל של ביותר

 לא בגין בו. נכשל שבן־גוריון מה
 אותה. מנע אלא מילחמה, הביא
 ורק השלום, בהבאת הצליח בגין

 הוא מצריים עם מלא שלום תמורת
מסיני! נסוג

חו כמה (פחות שנים 25 בדיוק
 ונסיגה. נסיגה בין עברו דשים)

אם אז? הזה העולם שער היה מה

 החודש ובסוף ההוכחות, במציאת
בווד שזיהתה עדת־ראייה מגיעה

אחר. אדם אות
 שעדי בית־המישפט מחליט אז

 לגרמניה. מוסגר ואני מהימנים, לא
 ל- שידאג מהקונסול מבקש אני

 שזה לי אומר והוא צדק מישפט
בסמכותו. לא

רחמים, לביא
הולנד הארלם, כלא

מיה הבת
 להודות מבקשת הקוראת

(סינ בתה על הכתבה על
״העו פלאטו, אצל דרלה

).2325 חזה״ לם
ה- של שמה את יודעת לא אני

15(82 הנסיגה15157 הנסיגה
דומה מוטיב

 המוטיב אותי, מטעה אינו זכרוני
דומה. היה

נתניה אלפסי, גדעון

!מהכלא תחינה

 אבל הכתבה, את שכתבה ■כתבת
 ולשבועון לה להודות אני רוצה

 שלי, הבת על הטובה הכתבה על
מיה.

נתניה גולדכרג, סרוניה

או שמענים טוען האסיר
. תחינה. ושולח תו
 עיוור שהייתי הלוואי אלוהים,

 את רואה הייתי לא שלפחות כך
ה עיוות את פניהם, על הליגלוג

 בכדי חרש שהייתי הלוואי צדק•
 הנוגד במצב חי אני אשמע. שלא

 מעבר שהוא מצב המציאות, את
 האם אלוהים, אפשרי. דמיון לכל
לבחיריך. שהועדת החיים אלה

 לכאוב תוכלו היהודים, אתם, רק
 ש־ הצרפתי, העם וגם כאבי, את

וישר. הוגן עם לדעתי הוא
 שביתת־רעב של יום 25 אחרי

 לי שמגיע ׳הכשר לאוכל בקשר
 נותנים בהולנד, בכלא חוקי באופן

מצו ועליו כביכול, כשר אוכל לי
 מה אומר: וכשאני קרס. צלב ייר
 אותי מענישים גסטאפו? פה, זה

צינוק. ימי בשלושה
 התווית את לקונסול שולח אני

 והוא קרס, צלב מצוייר שעליה
מא בענייני יטפל שלא לי אומר

 מיכתבי. מתוכן נפגע שהוא חר
הפר ענייני הוא הקרס צלב האם
? היהודי העם לכל בוז או טי׳

כע הסוהר מבית אותי לוקחים
 לא מישטרה. לתחנת חודשיים בור

 את ממני לקחו לעשן. לי מרשים
 אלי והתנהגו והשמיכות המיזרון

 לקחו משפילה. ובצורה באכזריות
אומ הסידור. ואת הכיפה את ממני

מה תבקש כשר אוכל לי: רים
 שאני מפני זה וכל שלך, אלוהים
 מפני עברי־גרמני מתרגם מבקש

הסגרתי. את מבקשת שגרמניה
 מגרמניה, שהובא צו להם יש
 יריתי שאני שופט, בידי חתום

 בדמו, מתבוסס כשהיה גם בנרצח
 אשם. שאני ההוכחות כל בידם ויש
 צריכים הם ואז אליבי, מביא אני

 אותי מראים ההוכחות. את להראות
עזרה ומבקשים לציבור בטלוויזיה

?•11 ארץ זאת
 ודגבלות / מוזסומים ארץ
וממ / וסמים פשע / תנועה

גרועה. שלה
 הרים ירושלים / קסומה ארץ
 / אדומה שלכת שיר / סביב
תל־אביב. מכבי

 אוכלת / פינוי של ארץ
 / גינוי עם ארץ / יושביה

שנותיה! ברוב
 ותאונות / מסוכסכת ארץ
 / מסתבכת ארץ / דרכים

אחים! במלחמות
מכתי דתיים / נהדרת ארץ

 את / שעוקרת ארץ / בים
!הישובים

בתול / דמים ספוגת ארץ
 לבני קברים / הישוב דות

!שוב ללא שהלכו / עשרים
 נחושת / חלב זבת ארץ

 / זהב תפוחי ארץ / בעורקיה
לוקח. אחד כל

 ושרה / אבות חמדת ארץ
 גדות שתי לירדן / אחת אמנו

לפרת! עד /מדינה
 וזיהום / הדר ריח עם ארץ
 / למחר שמחכה ארץ / אוויר

סגריר! היום כי
מיתרס, כרמל
כרמל עין קיבוץ

הקוראים לידיעת
 נוהגת אינה המערכת

 וחומר כתכ-יד להחזיר
 הכותכים אליה. הנשלח
לכ מתכקשים זה למדור

 אחד צד על כקיצור, תוב
 גדולים כרווחים הדף, של
במכונת־כתיבה. רצוי —
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