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מאוזן:

 על עתה המועלה מחזה )1
 ;קאמי א. ■של ספר ע״פ הבמה

 האוזן; ■של החיצוני החלק )5
 גוף; )13 תפר; )11 מגושם; )10
 מפוטם; כבש )15 משאלה; )14
 לאחד בארץ׳ לתקופה בינוי )16

 תואר )18 השחרור;' מלחמת
 )21 כלה, אבד, )20 מוסלמי;

 הגורגונות האחיות משלש אחת
 היונית; •במיתולוגיה המתולתלות

 בלשון — להם )24 ;רשע )22
 ;מקוצר צחוק )25 !פייוטית

 או שייכות )28 סירנה; )26
 ינשק )31 פוטוגרף; )30 זיקה;

במ קדומה עיר )32 מודרני;
 מצודת עתה נמצאת בו קום

 )35 ;בקעה )34 ;אנטיפטרום
 עידן; )38 חופתו; תחת בחור

 ■מלאכה; כלי )41 מספד; )39
הס יחידת )43;שוחה בור, )42
 של משמותיו )45 חשמל; פק
 הבאה מילה )47 האריה! של

 ניש- )50 שיח־בר; )48 לרבות:
 מילת )51 שימוש; מרוב חת

אינפור )54 ;עמית )52 :תנאי
 )61 מזון; )57 מידע; מציה,
 )65 זז; )64 נקש; )62 קונדס;
 לילי; עוף )66 הבנה; ידיעה,

ה קצה )69 הבגדים; עש )67
הא )72 ;עקיפין מס )70 ; ציר

 חדש; עתיק מטבע )74 זנה!
 )77 ;היונקים מן חיים בעל )75

 ;בעלמא אמירה )78 ;צוער
 ;אבינו אברהם של האילן )81
 )85 ממוץ; נקיה תבואה )83

מת )88 ריתמוס; )86 מתנה;
 )91 :לאלוהים כינוי )89 ; כופף

 )95 ■הקשה; כלי )93 שנון:
 ;בפינו מרבות אחת )96 ;סכין

 החלק )100 ;כבוד של כסא )98
 ;■בגוף ביותר הפשוט האורגני

 )104 ;בן )103 :שוכן )102
 ;הנוצריות הדתות באחת מאמין

ו השרטוט הכתב אמנות 105
הציור.

:מאונך
 )3 ;דגל )2 ;ישמעאל אם )1

 משולש של מצלעותיו אחת
 אך מועמד היה )4 ישר־זוית;

 לשלום ■נובל יפרם את קבל לא
ה )7 פרי־בוסר! )6 (ש״פ):

 )8 בעולם; פיסי הבלתי יסוד
 ה- ממש׳ ■מאכל פרי )9 טנא;

מאו )15 צנוע: )12 רדניים!
 ;סיוע )17 ;״יופיטר״ )16 : לץ
אמ )21 רעל: )20 כסוח: )18

 בספר: עלה )23 הצליל; נות
 סימן )26 הגוף; ■משאבת )24

 ;שליח )27 :הגליד שלא לפצע
 )33 ;■קטן כד מין )30 ;אף )29

 )36 נקיק; )34 ערד; ליד יער
מכללה )40 ; דרך )37 ; נפש

 מארבעת אחד )41 בארה״ב;
ל סמל )44 ;העולם יסודות

 )46 ; ומחייה גפש משיב דבר
 הדר; )49 ; נחשול )47 ; מערב

הכנע של הראשי האל )50
 ;דרום )53 ; הקדמונים נים
 ; עינויים כלי )55 ;מבצר )54
הת )59 ; נועם )58 ; זרוע )56

 )62 ;גנאי דברי )60 ; חקות
ה )66 ;שביל )63 ;ציפה
ה בסולם קולות 8 שבין רווח

;מימי ספורט )68 ; צלילים

 )76 מלקוח; )73 שמן; )71
 מר־ ,מערבולת )77 ;בקשה

 של ה״עורב״ כזהו )79 ;קחה
 אריג )82 ;ענן )80 ;רוסיני
 )85 ;עתיק נשק )84 ;משובח

ע )87 ;לבנון בדרום הרים
 )92 ;שטף זרם, )90 ; בר

 )94 ;הריחיים מאבני .אחת
 בלחם )97 ; מלאך )96 ;טמבל
 הטוב )100 ;מפתן )99 ; ויכול

ביה שבחר מי )102 ; בקלפים
מוסלמי. אציל )103 דות;

ורם•
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מכתבים
)20 מעמוד (המשך

בי הבפטיסטית הכנסיה שריפת
ל עניות תעודת היא רושלים

 את פעם לא קראתי היהודי, חינוך
 יד של הארסית ההסתה תדפיסי
 יהודית, שאינה דת כל נגד לאחים

 ששרפו שהכסילים ספק לי ואין
הס ברכי על התחנכו הכנסיה את
זו. תה

 רק לא ■הזאת הטיפשית השיטה
מדר גם אלא היהדות, את משפילה

 בעולם היהודים שונאי את בנת
 של סיגנון באותו למיבצעי־תגמול,

אלימות.
 הדת שעסקני הזמן יגיע מתי
 של ליבו לכיבוש שבמאבק יבינו

 דריסת על-ידי מנצחים לא אלוקים
 אך אלא — אחרים אוהבי-אלוקים

 באמונה הבורא עבודת על־ידי ורק
? תמה

האנטי זאת. הבין לא אנטיובוס
 ועכשיי, זאת. מבינים אינם שמים
 אותה על חוזרים לאחים יד בוגרי

השגיאה.
חולון ■גולדנרט, חנן

• • • י י
ת מו מ רו ת רווח ה

 הטלוויזיה תוכנית על
שכאלה״. ״חיים

 גר- ליצחק שהוקדשה התוכנית
התוכ שאר על התעלתה ציאני
 גרציאני של אישיותו בזכות ניות,

 העדה בני של המופלא וסיפורם
 מרגשת. ממש היתה היא הבולגרית•

חוב־ ,ייחודית מאוד תוכנית זוהי

גרציאני בולגרי
מצויינת תוכנית

 להתרו־ המביאה נשמה, עם נית
לאומית. ולגאוה ממות־רוח

רמת-גן אלץ, מיכל

ה מ ש פי ו □1ל
 ממליצה החדשה הכרית

 (למה דווקא ראש גילוי על
).2354 הזה״, ״העולם כוגע

 :השקר חשיפת על הכבוד כל
לחבי אסמכתה כל במקורות אין
כובע! שת

שם־־טוב חילוני
המלאכים״ ״בעבור

 במו החילוניים, הם מצחיקים הכי
 שהופכים שם-טוב, ויקטור למשל
 — בהי־ בפתח מסורת שומרי לפתע

קברות.
 את להביא מעניין זה בהקשר

 (תאיגרת החדשה בברית הכתוב
 י״א, הקורינתיים, אל הראשונה

):10־7
 את לכסות חייב איננו ״האיש

 וכבודו. אלוהים צלם הוא בי ראשו,
 כי האיש. כבוד ■היא האשד׳ אבל

 האשד. כי-אם האשה, מן האיש אין
בע האיש נברא לא גם האיש, מן

 בעבור האשה כי-אם האשה, בור
 לה־ות חייבת האשה כן על האיש.

ה בעבור ראשה, על ■כיפה לה
מלכים.״
 ״■ ראש, גלויית לנדאו, ןנונ7

פתח־תקווה
• • •

ה ש ? 5. 0. 5. אי

 (״העולם מיצי בענייני עוד
).2352 הזה״

שם־טוב חובבת־חיות
הזוועה את לעצור

 בנושא כתבות פירסמחם בזמנו
ו תל-אביב, עיריית של ההרעלות

 קם תקופה שבאותה זוכרת אני
 חיות, 5.0.3, לעצמו ■שקרא גוף

 היא המפורשת מטרתו כי שהצהיר
עזו חתולים לאסוף לחיות, לעזור

בתים. להם ולמצוא בים
ידי מיספר תרמנו, זו. למטרה

 ש־ וקיווינו יפה בעין ואני, דים
ב תיפתר המורעלות החיות בעית
זו. דרך

 מיספר כבר פניתי לדאבוני, אך,
 את שהשיבה אגודה לאותה פעמים

 אי- שיצרתי פעם בכל ריקם. פניי
 לעזור ■מוכנים היו לא הם קשר, תם

 ־■*■ או בעלי־חייס לצער אותי ■ושליחו
 שאני איפה בינתיים אותו ״לשים
רוצה״.
 יש כאילו אשליה שנוצרה חבל

 ואף כאלה, בדברים שמטפל מי
 מאוד הייתי כספים. כך לשם גובה
ב וייצא מישהו יקום שאכן רוצה
ה מסע־ההרעלוח נגד רציני אופן

 תל- עיריית ■של ושלוח־הרסן קבוע
 אחת הזו הזוועה את ויעצור אביב

ולתמיד.
רמת-גן שם־טוב, נטלי

 תל־ עירייח שפקחי יתכן לא
 שכירי־החרב להיות יהפכו אביב

 ש־ כשם מסוכסכים, שכנים של
 שבירי־החרב להיות הפכו חיילינו

 במילהמת אחדות מדינות של
הגליל״. ״שלום

רעננה קאופמן, חנה

ר ש ם □,ת י נ ג ר א ת מ
̂  ידי־ על מעיר הליכוד דובר

״השרים הכותרת תחת עה
)24 בעמוד (המשך
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