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ל מאת גי בי ינאי א
:מאוזן

ראובן; שלקט צמח־הבר )1
תוך; )10 ; )4 ,2( חמד בחור )5

 גס; אריג )13 יעקב; בן )11
 )15 ;הפשע עולל לא הוא )14

 )18 ;קיץ )16 ;אזהרה מילת
 באיכות קטן )20 לצון; מרבה

 ;טובה יכולת )21 ;ובכמות
 קו של חלק )24 כלונס; )22

 )25 ;נקודות שתי בין ישר
 )26 ;החשמלי ההספק חוקר

ממוצ )20 פרגוד; )28 אוגר;
 ;בעמק קבוצה )31 ; העץ רי
 )34 כשלון; — בסלנג )32

 נושא )35 !בספק מוטל אינו
בר )38 ;מצחו על הקלון אות

 )41 ;מדידה מכשיר )39 ; זל
 מסביב שעות 12 )42 שנון;

 כובע )45 מדף; )43 לשעון;
 רקבון; )47 !תש״ח לוחמי של
 כ״ג, (דברים לנשק חגורה )48

 )52 גף; )51 נובל; )50 ;י״ד)
 )57 ;פנימית מהות )54 ;נוכל

 כרוב )62 ;בושם )61 ;סלידה
 ;מטהר חומר )64 ;בשמיים

 )67 ;ענן )66 ;שיבש נחל )65
הליב במפלגה חבר )69 ;רעל

 פחד: )70 הבריטית; ראלית
 ענף )75 גיס; )74 הימה; )72

 טענה )77 :לשורשים הסמוך
 קדומה; אורך מידת )78 כנגד;

 סופו )83 ;אדם של טבעו )81
יו )86 זבד; )85 כשלון; של
 קצובה תנועה )88 מרחם; צא

 )91 ;ענין חוסר )89 ;בחלל
 מחזה )93 בדורו; יחיד צדיק
בתי וערבים יהודים של חדש

ה הקו )95 ;נווה־צדק אטרון
ה כדור סובב שעליו מדומה

 ישן; )98 ;משקה )96 ; ארץ
 זורם; )102 ;טורפת חיה )•100
 עממי ריקוד )104 ;אויב )103

עקום. קו )105 פולני;
:מאונך

 )3 מסמר; )2 תבנית; )1
 ; בן־אדם )6 ;מזכרת )4 ; טיפה

 של האישי ציודו מכונה כך )7
ה היום )8 ;בצה״ל החייל
 חודש המתחיל היום או מסיים
;חסר־ערך )9 ;(ר״ת) עברי

נקרא בשמו )15 ;קוץ )12
מכוו הפוכה שתוצאתו מעשה

 )17 ;אמת יושר, )16 ; נתו
)19 ;בקאמרי חדש מחזה

 )21 ;זעיר )20 ;אנשים קבוצת
 בעל )23 ;מהוללים שחקנים

 א. של סיפוריו גיבור — חיים
 לועג )26 ; מעון )24 מילן; א.

 )29 אביון: )27 המקובל; לכל
 )33 צאן; רועה )30 מנעול;

 (ארמית); אחרון)-34 תיש;
 ההרים אל ע״ש חימי יסוד )36

קונקר קיים, )37 ;הסקנדינבי
 )41 ;הפוריות סמל )40 : טי

מר )46 :זהב )44 ;בעל־חוב

 )49 ;ב״הגנה״ דרגא )47 ; בית
 ממלחמות אחת )50 ;ריבע
 ;הכתרה קישוט, )53 ;צה״ל

עט )56 < שדה )55 ;שלם )54
ב החמישי החודש )58 ; רה

 יציאה )59 ; היהודית מסורת
 ;שרטוט כלי )60 ;הדעת מן
 )66 ;קו )63 :צעיר לא )62

 בתלונות מרבים )68 ;חולדה
בח רטיבות )71 :ובטרוניות

 אבי )76 ;ארעה )73 :הפה לל
בשמי כוכבים מזל )77 ;הבעל

מוסלמית כת )79 ;הצפון
 )80 ;לשיעה נוגדת מסורתית

קלי )82 ;ממרחק קלוש קול
; תקע תחב, )84 ;ענבים פת
)90 ; רטוב )87 ; חומה )85

בה עור )92 ;הגרוש עשירית
;עליו לכתיבה שהותקן מה
 ;חלד )96 ;סיני מנהיג )94
זירוז מילת )99 אמונה; )97
 — אחרת משמעות בעלת או

 ;יפני מטבע )101 ;הטון ע״פ
מסרים. כוון )103 :ניצוץ )102
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מכחבים
 אנשי- 35 של מיכתבם את קראתי

 ב- שהשתתפה המובחרת הסיירת
 ראש־הממשלה, אל אנטבה, מיבצע

 אמון להם אין כי כותבים הם שם
בשר־הביטחון.

ש היתה בגין מר של תשובתו
 אינם עצמו, והוא הביטחון, שר

 שכן הלוחמים, של לאמונם זקוקים
 במר בחרו לא הם כי מניח הוא

ובמיפלגתם. בגין ובמר שרון
 חל בגין מר שאצל לי נדמה
 חיילי 35 כללי. מערכות שיבוש

 כחברי־כנ- אליו כתבו לא הסיירת
 ממשלתו את להפיל האמורים סת

 גם הם בכנסת. אי-אמון בהצבעת
מ כבוחרים מיכתבם את כתבו לא

משוח כחיילים כתבו הם אוכזבים.
 לקרב יוצאים הם שכאשר ררים,

 בדרג אמון לתת ם י ב י י ח הם
 לקרב אותם שולח שאינו המדיני,

זה אמון אם זרות. מטרות בשם

 )20 מעמוד (המשך
 לא־פעם פורסם טועה, אינני אם
 מוכן שהוא הצהיר ששרון בעבר

 ולהציע ערפאת, יאסר עם להיפגש
שת פלסטינית במדינה שילטון לו

ו ירדן, ממלכת חורבות על קום
 זה לצורך האם הכחיש. לא שרון
 לדבר וכדי בערפאת, לפגוש מותר

א אחרים פוליטיים פיתרונות על
להע מבקשים לא כלומר: סור?

 לדין הזה העולם עורך את מיד
 על אלא ערפאת, עם הפגישה על

הפוליטיות! דיעותיו
חיפה גוברמן, צכי

ס ר בל פ ת גו עו צבי ל
ר מבקש הקורא  להזכי

ת. נשבחי
כל- רחוקים אינם והם ימים היו

בגין מנהיג־מחתרת
הפנים על שערות

 ״שערות היו למשעי, המגולח תנו
 המחתרת, בימי היה זה הפנים.״ על

 ואחר־כך זקן, גידל בגין כאשר
 לא שאעדיף שפמפם במין הסתפק
ה תכונותיו על בדברים להאריך

אסתטיות.
רחו כה שאינם הימים, באותם

 בגין מר של אירגונו עסק קים,
מ נגד מובהקות, טירור בפעולות

 נשים ״זקנים נגד אזרחיות, טרות
 בגין שמנחם הזה, האירגון וטף.״
 תופת פצצות גילגל בראשו, עמד

ובירו בחיפה הערביים לשוקים
 דויד, המלך מלון את פוצץ שלים,
 מפשע חפים אזרחים יותר וקטל
אש״ף. שעשה מכפי

לאו לעצמאות מילחמה זו היתד,
 נילח־ ואש״ף ערפאת גם אך מית.
 מדוע הלאומית. לעצמאותם מים

 מותר שהיה מה לעשות להם אסור
 לראש- שמגיע מה ? ולאצ״ל לבגין

ל נובל פרס הוא שלנו הממשלה
לשלום. נובל פרס ולא צביעות,

נתניה עופר, שמעון
§ • •

א בעל■ ל
ת א ר קו פתעה ה  כאשר הו

(״ה כבעלה הוצג זר גבר
״, עולם ה ת הז לו ישר לי

).2340 אל,
 פנים בשום אינו שבתמונה הגבר

 עתה מגויים שוקי לוי. שוקי בעלי,
בלבנון. ונמצא

 תל־אביב לוי, נאווה
 המערכת לוי, נאווה עם הצדק •

התקלה. על מתנצלת

אמו על מוותר בגין מר כאשר
הפולי בהכרעותיו החיילים של נם

 הוא עולמו. ,את מאבד הוא טיות,
חיי־ של לאמונם ראוי שאינו מוכיח

לוי שוקי לא
בלבנון הבעל

 כמצביא אלא כפוליטיקאי, לא לים,
הצבא. של העליון

ת״א פכמן, ריימונד ד״ר

אמון אין
# # •

ק־ום מילזתמוו
ען הקורא  ה• שראש טו
שלה מבולבל. ממ

תן נכון לא שם למילר ני
)24 בעמוד (המשך

ה העולם22 2342 הז


