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״המצו מחבר רוסי. סופר )1
 ספרים הוצאת )5 (ש"מ); דה״

 אי על מבצר עיר )10 ישראלית:
 ישן )13 סוג: )11 הנילוס; בעמק

 שגלמה השחקנית )14 שנתו; את
 צ׳רצ׳יל של אמו דמות את

 )15 (ש"פ); טלוויזיונית בסדרה
 )20 אויב; )18 אגו; )16 בושם;
 של העברי שמו )21 בשמן; מורח

 )24 טורף; עוף )22 הגרילה
 הפרת בין קדם בימי מדינה

 צמח )26 כאן: לא )25 והחידקל;
 )30 אין(ארמית); )28 נפוץ; בר

 ישראל; ממשלת מראשי אחד
 מ.ז. הסופר של שאלתו )31

 )34 לטאה; של סוג )32 פיארברג:
 בדרום־ גדולה אנטילופה

 — לבנון מלחמת )35 אפריקה;
 בשבועה; הבטחה )38 אחר; שם
 )41 לנוזלים; קטנה מידה )39

 אופנה )42 שאלה; מילת
 סטיה רע. מעשה )43 במוסיקה;

 אשפת )45 הישרה: הדיר מן
 ״נחש לכוכב כינוי או חיצים.
 לרבות; הבאה מילה )47 בריח";

 שני; בית בימי ישראל נשיא )48
 מכלי )51 בשלוה; בנחת. )50

 )52 הפילהרמונית; התזמורת
 רעידת )57 קבוץ; אוסף. )54 כנף;

 לנוזלים: קבול כלי )61 ארמה:
 אביון; )64 האתיופים; שפת )62
 מילת )67 קיטור: )66 צנוע; )65

 )70 יומו; בן ילוד )69 בקשה:
 השכל: מוסר )72 מחמיר; שאינו

 ״מקוה ממיסדי כי״ח. מראשי )74
 מוט )77 מעל; מרי. )75 ישראל";
 אד )78 בשניים; הדלי לנשיאת

 )81 קור; בשעת הפה מן היוצא
 עומד שאינו )83 בצה״ל: תפקיד
 )86 מכיון; )85 אחד: במקום
 )91 אנימציה: )89 תן; 88 נזילה;
 צהוב; טיט עפר )93 צער; קריאת

 עינויים; מכשיר )96 מורה; )95
 )102 הגיע: )100 מוקש; )98

 )104 הקשה; כלי )103 נחשול:
 ע״י הוקמה בארץ. חוף עיר

 קיום על ההשקפה )105 הורדוס;
עליון. גזע
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ב׳ (שמואל החנית להב )1
 )4 עטרה; )3 די: )2 ט״ז>: כ״א

 )7 שמימי; מאכל )6 יפני: מטבע
לתח מלמעלה המרחק שיעור

 )9 אזהרה; מילת )8 וכ"ח); תית
 קו )12 התבואה; חביטת מועד
 זוית אחר קו עם היוצר ניצב

אנצי של שמה )15 ישרה;
 תבואה; של מחסן > 16 קלופדיה:

 חניית מקום )18 ארבה; מין )17
 סחור: סחור הולד )20 מטוסים:

 רן שבט בנחלת עיר )21.
 הוראה )23 שמשון; ובעלילות
 שבין הסכם שלל: )24 מפורשת;

דרישה מכתב או יצרנים
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 )29 נוזלים; עמוד )27 לדו־קרב;
 של המשפחה משמות אחד

 )30 זהבה": ״הבובה מחברת
 ארכיון )33 החלון; זגוגית

 דברים: נסוח נוסח. )34 ממשלתי;
 אינו )37 בולטות: שעצמותיו )36
 מחמשת אחת )40 במישרין: בא

 התוים: בסולם )41 פלשתים; ערי
 רטוב )46 בוקר: רסיסי )44

 )49 תנועה: איבר )47 במקצת:
 מערכת )50 יחד: לא לחוד,

 משענת )53 חיים; בבעלי חוליות
 )55 לנכרים; כינוי )54 לכסא:

 השוואים; אחד )56 ,משתחווה;
 )60 בידושים: נחל )59 נצח; )58
)63 מזל: )62 החודש: מוסלמי חג

 של הספרותי כינויו )66 מפרנס:
 יתר רגישות )68 ז׳בוטינסקי: ז,

 )71 מסוימים; לחמרים הגוף של
 )76 בחורו; פגום )73 כספי: עונש

 יהודי ישוב )77 בעין; תבלול
 לטבריה; מערבית צפונית קדום

 היחידה )80 רקוע: שטוח. )79
 האויר. בחיל ביותר הקטנה

 הצאן: מן )82 הטייסת: כמחצית
 מצב )85 השופר; שמגר אבי )84

 צעד; )90 עבורי; )87 טוב; גופני
 הפנים; הבעת )94 ודאי; לא )92
 )97 עתיק; ישראלי מטבע )96

 פועם שלבו )99 מאכל; ירק
 )102 טרף; חיית )101 עדיין;
מוסיקלית. אות )103 נעלם;
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 לספרות הישראלי המכון
ופדיקור קוסמטיקה נשים

קורסים *
 מניקור פדיקור - קוסמטיקה - נשים ספרות
לצמיתות(אפילציה) בחשמל שיער הוצאת

יופי ומכון סלון *
 סיפול פסים, צביעות, סלסול, החלקות, תספורות, תסחקות,

ובשעוה לצמיתות(אפילציה) שיער הוצאת איפור, פנים,

כלות הכנת *
מעולה שרות * עממיים מחירים ׳
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 במובן שווים העם אם כי הסוברים
בכל. שווים הריהם — מסויים

 בושו ישראל, רופאי אתם,
 במישתאות ראשונים והיכלמו...
בקרב. ואחרונים

תל-אביב ביית, ברנרד
• • •

על תפרטו .אל
העדתית!״ הוימה

 נוימן, אמנון סל מאמת
 הדם' על העומד צבוע .יללת

 )2386 הזה' .העולם (.פותם',
להסיב. המוראה את דירבו

 את מבקר מנהריה נוימן אמנון מר
 בנושאים בן־אליעזר בנימץ של עמדתו
 הארגומנט עומד טיעונו במרכז שונים.

 שותפים עדות־המיזרח בני הבא:
 קיימת כך ומשום בתרבותם, לערבים
 אינטרסים זהות הערבים ובין ביניהם

 לנקוט שעליהם מכאן — רחבה
ת בעמדות  יהודים־ יחסי בתחום יוניו
ערבים.
 הכותב של שכוונתו ספק לי אין
 השקפותיי): ולאור (מבחינתי, רצויה

 עדות־המיזרח מבני יותר להעביר
 אך בישראל. השפוי הפוליטי למחנה

 בני רוב המטרה. את מחטיא האמצעי
 בני שהם בקביעה יראו עדות־המיזרח,

 להתנשאות ביטוי משום תרבות־ערב
חמור. ועלבון הכותב, מצד ופטרונות

 יוצאי ממישפחת הארץ, ילידת אני
 בוז כל רוחשת אני אץ עדות־המיזרח.

גם אך הוריי, של המוצא ארץ לתרבות

 לשלב שרוצה מי לכל ממליצה אני
 במחנה עדות־המיזרח מבני יותר

 הנימה על תפרטו אל השפוי: הפוליטי
 ,כאנשים אלעו התייחסו העדתית.

 מירח אמות לפי הנבחנים שווים,
 או זו קבוצה כחברי ולא ״נורמאליות",

 בדרך תלכו לא שאם חוששתני, אחרת.
 ממה ההפוכה המטרה את תשיגו זו

 של כמאמרו ממש לה, שהתכוונתם
נוימן. אמנון

פתח־תיקווה וענונו, זמירה

• • •
 ת1דת־עוי1תע

למישטרה
 אמיל רוצח - תיזכורת

 לא עדיין גרינצווייג
נתפס!

 כל ואין ועוברים חולפים הימים
 המישטרה כוחות למרות חדש.

 למרות הרצח, במקום שהיו הגדולים
 ! מצומצמים־יחסית, הם החקירה שכיווני
 . ותחת היום לאור בוצע שהרצח למרות

 תזוזה כל אין — המישטרה של אפה
בחקירה.
המש ומסקנות הירהורים כמה
מכך: תמעות

 ־** חידלונה בכל נחשפת המישטרה •
המיקצועי.

 בפשע מיוחד עניין למישטרה אץ •
 את מכוץ מגבוה שמישהו או זה,

ומאמציה. פעולותיה
 אין אך חסוי, יש-מידע למישטרה •

לפרסמו. פוליטי עניין
או הן, (אם מהמסקנות אחת בכל

גרינצווייג אמיל של הלווייתו
המישטרוזז איפה

 ליהדות־ זו. תרבות עם מזדהה איני
 תרבות דורות, במשך היתה, המיזרח

 היהודית, מהמסורת שינקה עצמאית
 לא הוריי ספרד. יהדות מורשת לרבות

 ״התרבות את לשמר כדי ארצה עלו
 ספרד. יהדות מורשת את או הערבית״

 חדשה, תרבות בהקמת להשתתף באנו
 המסורות כל של הטוב את שתמזג

 לקנייני נוסף וזאת — היהודיות
המודרניות.
 לפיהן תיאוריות, צצו לאחרונה

 מתרבותם, נושלו עדות־המיזרח יוצאי
 נראות אלה תיאוריות ודוכאו. קופחו

 כוונתן וכל ומגמתיות, מפוקפקות לי
אלקטוראלי. הון מהעניין לעשות

 תעודת״עניות יש נכונות) מהן, חלק
עליה. ולממונים למישטרת־ישראל

 בראשי־ המתנקשים גם אגב: דרך
 נראה *נתפסו. טרם בגדה העיריות
 ייתפס ארלוזורוב חיים של שרוצחו

יותר. מהר
תל־אביב יהב, ח

כרב ודי
בכל האכזריים הניסויים על

״בר- באוניברסיטת בים
)26 בעמוד (המשך

2590 חזה העולם24


