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ל ״א״ גי בי ינאי א
:מאוזן י

 ארון )5 ! המעשה לאחר )1
 :שניים )10 ;אבן עשוי מתים

 אחר: במקום )13 צונן; )11
 )16 זורם; )15 מספיק; )14

 )18 ו׳); י״ג א׳ (שמואל נקיק
ה אחורי )20 ;הוולקן בראש

 מנוול; )22 חצוף; )21 גוף;
 קיצור )25 בחושן; אבן )24

 )28 ;זמני )26 ;אלוהים שם
 העץ חומר )30 ;הבהיר ברר.

לתב רוטב )31 ;הצמח שבתוך
 עוות. )34 ;טהור )32 : שיל

 כלל )38 צעיר; בן )35 סרס;
 )39 ;בגוף הקשים החלקים

;בימים בא )41 ;נישאה גבעה
 נהר )43 במוסיקה; אפנה )42י

 נקיה, )45 ;אפריקה בדרום
 )48 ;הפעמון דפנות )47 ;ברה

הצנחנית )50 :מבחן נסיון,
 להבות שהצית לגפרור ששרה

 האתרוג; פטמת )51 (ש״מ>;
 )57 :צפור מין )54 ;נצח )52

 )61 ;צבאי בסלנג — כשלון
ה התקופה )62 !שאלה מילת

הקד האדם בתולדות עתיקה
 )65 ;בקשה מילת )64 ; מון

 בעל )67 מערכת; )66 כרת;
)69 ;ישראל בתורת תואר

;גרעון הפסד. )70 :התנפח
בה )74 !דבשת הסר גמל )72 י

 תאי המייצר בלוט )75 ; מות
 מכון ראש )77 זכריים; 'מין

 ; פרוצדורה )78 : באוניברסיטה
 בה שהיו עתיקה מעצמה )81

 יחידת )83 ; קומוניקציה בעיות
 משאלה; )85 חשמל! הספק

 קול־ )89 ;דרך )88 ; עצם )86
 )91 !דרך־ארץ נמוס. טורה,

 נשק מכלי חלק )100 ;צעירים
;שבלים קני )102 ;עתיק

 סוף צמח )104 מגושם; )103
המל הימי הטיל )105 גבוה;

שלנו. אכי

:מאונך
לתוים! ראש )2 יחידי; )1

 עשיו של בגופו מפורסם חלק )3
 ;תבואה )4 ;הוולדו בטרם עוד

פרי בסוף )7 !אמצעים דל )6
ל עתיד יש בזכותו )8 חתו!
 (היא עתיקה עיר )9 ; עדר

 ליקוי; )12 בלבנון; ביבלוס)
 לאחד וכינוי מעון, משכן, )15

 מראש; ראה )16 הרקיעים!
הזאת: העונה של פרח )17
;בביהכ״נ הנשים מקום )19
 נדיבות )21 ;בסלע ניקבה )20
 )24 !!השכל )23 : )3 ,3( לב

 העליונה הזרוע )26 ;אחוריים
 )27 ;השכם עד המרפק מן

 נפוץ ירק )29 !יפני מטבע
 קונס- )30 השושניים! ממש׳

משיטתו; סוטה •שאינו קוונטי,
הגלגל; של העליון העיגול )33
לעמורה היינו ,.הל... )34

 )37 נמוך; ספסל )36 דמינוי״
 )41 ;סוד )40 ;שטח רווח,

 אדמת )44 ;העדרים במשפחת
 )47 צעיר; גמל )46 אבק!

 מארבעת אחדת )49 מפרנס;
 הפטיש; מכה עליו )50 ;המינים

 מיוחדת תוספת ;שני טבע )53
 ה־ מחצית )55 אפקט! לדבר

 זעומה; מידה )56 ״חיים״;
ה בארץ אצולה תואר )58

 )60 ;גדוף חרוף, )59 ! שפלה
 במתינות; )62 דפוס; תקוני

..מאו לברכת מקוצר כינוי )63
;לדעת תשוקה )66 ;האש״ רי

 !הל־שון מדע פילולוגיה, )68
 )73 המורחב; הושט חלק )71

ה הכעבה אבן נמצאת שם
 עכור, )77 זקן; )76 שחורה;

 — במוסיקה )79 צלול; לא
 מילת )80 :וחלקה צרופה נגינה
מוס לנכבד תואר )82 ;תנאי
 )85 ;העצים מיץ )84 ; למי

 אבל, )90 מדף! )87 מכוסה;
 )94 ;בגוף חלק )92 !אולם
שמ אשר יעקב בן )96 !פשר

 הנושא המוט )97 לחמו; נה
 הוראה; )101 גם! )99 דליים;

יהיו. )103 משענת! )102
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מכוזבים
)22 מעמוד (המשך

 בין המיכתבים חילופי
וקצין־המיש־ בגין מנחם

 פלשקס לשעבר טרה
).2353 הזה״ (״העולם

ש הכתבה את ראיתי היום רק
 שקיבלתי המיכתב נוסח את הכילה
 ואת ראש־הממשלה, מאת בזמנו,
 מעצם נדהמתי תשובתי. טיוטת
אלה. דברים של הפידסום צורת

 בהזדמנות להשתמש רוצה ואני
 ולהתנצל כך על למחות כדי זאת

בגין. מר לפני פומבית
 להסביר. חפץ אני לזה , בקשר
 המיב־ את ממני קיבלתם שכאשר

 :דברים שני התניתי לעיון, תבי□
 מבלי דבר יפורסם שלא ראשית
 שלא ושנית אישורי את שאתן

 היות כלל, מיכתב־תשובתי יפורסם
 לראש־הממ־ אותו שלחתי שטרם
 מיב־ לפרסם מקובל זה ואין שלה,

 שמוענו לפני בעיתונות אישי תב
אליו. להתייחס יספיק

 — התנאים שני הופרו לדאבוני,
 כפי מצערת, אי־הבנה עקב אולי

 כמובן, יתכן, בעל־פה. לי שמסרתם
 מאז העניינים השתלשלות שלאור

 ועדת־ מינוי ובייחוד ראש־השנה,
 משנה הייתי הממלכתית, החקירה

לחלוטין. הי״ל מיכתבי נוסח את
גןרמת- פדשקם, מ.

 אי־ על מצטער הזה העולם •
 המיכתב לפירסום שגרמה ההבנה,

 לראש־הנומשלה, שנשלח לפני
הד מחומרת מפחית אינו הדבר
 לחילופי־ נושא ששימשו ברים

המכתבים,

עגנו! מולי
 את בתמונה זיהה הקורא

 (״העולם המנוח חתנו
).2348 הזה״

 מופיע ליבני יצחק עם בראיון
 כתבי שני נראים־״ שבו צילום,
 עגנון. ש״י את מראיינים במחנה
 מרדכי בין ״ליבני נאמר: בכיתוב

 נאור מרדכי לא עגנון.״ וש״י נאור
 אלא עגנון, מול היושב הצעיר הוא

 במחנה, כתב ז״ל, שחף אלי חתני.
 סגן־ — עת בטרם מותו ולפני
העיתון. עור־

נתניה אבן־חן, אהרון

א מת׳ כן וקר■1אבו־ע
 על ן) (אחרונה תגובה עוד

ס מיסעדת מו  של החו
 בתל־אביב אבו־שוקרי
הזה״ ״העולם (״במדינה״,

״העו ״מיכתבים״, ; 2343
).2350 הזה" לם
 אבו־שוקרי של החומוס מיסעדת
 ל־ קשורה אינה אמנם בתל־אביב

בירו אל־ואד שברחיב מיסעדה
 למיס־ קשורה היא העתיקה. שלים
 הבשמים שברחוב אבו־שוקרי עדת

 מזה הקיימת העתיקה, בירושלים 64
ב המיסעדה את שנה. 20ל־ קרוב
יאסר פתח בתל־אביב שינקין רחוב

 סלהב איבראהים של בני שוקרי,
מירושלים. שוקר׳ אבו

 וינסה. שיבוא מאמין. שלא מי
 לנו שיש ביותר הטובה ההוכחה

 בצלחות. מגישים שאנו מה היא
ת״א המיסעדה, מבעלי קדמי, דגי

• • •
שם י1קטלי חומצת■ ג

ת ״החברה ראשי מי  הלאו
ם׳/ לאספקת ח  הזהירו פ

שנער במסיבת־עיתונאים
 מפני בספטמבר 1ב־ כה

עי בשל כלכליים ״נזקים
ת כוב ל מיפעלים בהסב

קבו מלחץ כתוצאה פחם
 מגיני של פוליטיות צות

 אירגון- יז״ר הסביבה.״
אי למען הגופים של הגג
:מגיב הסביבה כות

 כמה פי כבדים כלכליים נזקים
הנל והייצור לחקלאות בעיקר —
 במרוצת ייגרמו — לחקלאות ווה

 ו־ בארץ תחנות־הכוח אם הזמן,
 ישתמשו זוללי־אנרגיה מיפעלים

 הציוד בהם שיותקן מבלי, בפחם
 את ומבודד סופג הקולט, החדיש

 היא זו פליטה הרעילה• הפליטה
נוז דלק בעירת של לוואי מוצר

 משרי־ יותר גדולות כמויותיה לי•
הפחם. פת

ו מתקדמת טכנולוגיה יש כיום
 ניתן שבאמצעותה משוכללת,

הסו על ולגונן הפליטה את לצמצם
הדומם. ואף הצומח החי. : בב

ה (דדתחמוצת הגופרית לרעל
ברי על מזיקה השפעה גופרית)

 דרכי־הגשי־ על בעיקר האדם, אות
הרס השפעות זו לתחמוצת מה.

ה וטיב הצמחייה העצים. על ניות
ל מביא זה רעל וגידוליה. אדמה
 החמור האקולוגי הנגע את עולם

 הקטל- החומצתי הגשם — ביותר
 זה גשם של ירידתו במקום לני.

 בקנדה, ביולוגיים. מדבריות ניצרים
ו ארצות־הברית, בצפון־מיזרח

ה מושמדים אירופה, בלב עתה
דונ ומיליוני אגמים, באלפי חיים
 ומתים גוועים עצי־מחט של מים

)26 בעמוד (המשך

:קדמי (מימין) שוקרי מיסעדנים
בצלחות — ההוכחה
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