
העולם מכלס״1חל ״מיבצע
הצעירנת לקוראות*! הזה״ ״העול□ תחרות

 מפליטה פעמים כמה האפשרות...״ לי היתה לדא ״אף׳
 יממה לבלות האמצעים כל לך היו לוא זאת משאלה את

ץ עושה היית מה - כחלומותיך אחת
 מפעם שיקיפו הזה״, ״העולם של התחרויות כמפנרת

 הזה״ ״העולם כזה מכריז קוראיו, רבבות כין אחר חוג לפעם
.26 גיל עד 17 מגיל לקוראות תחרות חלום״, ״מיכצע על

:השאלה על לנו להשיב אלה קוראות מזמינים אנו
 לכלות האפשרות לי ניתנת היתה לוא עושה הייתי ״מה

בחלומותי.״ אחת יממה
 ביותר והיפה המקורית התשובה כבעלת תב־ור המערבת

 חשבון על חלומה את להגשים אפשרות ד את לה ותיתן
ישראל. כתחומי יהיה שהדבר כתנאי הזה״ ״העולם
 כתובות להיות מלה׳ 360 בגדר להצטמצם התשובות על

 ולצרפו הבא הטופם את לגזור המשיכות ועל ברור, ככתב
לתשובותיהן.

: הזה״ ״העולם של חלום״ ״מיבצע בתחרות כמשתתפת אותי לרשום נא
......................ב גרה אני........................................................שמי

.............................במקום....................................... ביום נולדתי

........-..........................................................ב לומדת / עובדת אני

:מאוזן
 — 4 הדיח; — 2

6 כתושות; שעורים
7 הטוב! הזהב —
 דבר — 9 סר; —

10 טוב; ריח הנותן
 קשה אבן מין —

 נוצר — 12 (הסיק^;
 מהתקדמות כתוצאה
בצ — 14 האדמה;

15 הרחוק.״; פון
— 17 בצבע; —

 השלישי; ביום נברא
 הקולות אחד — 19

 — 20 הזמרים; של
זי שזיפים, ע_בים,

.את— 22 ; תים
ישר ל... שייך
 פגישה, — 24 אל;

 מנצח — 25 מקרה;
26 המחולות; על
או״ם; מאנשי —
התאמצות — 27

29 !ענין לטובת
הח ביום נברא —

יותר — 30 מישי;

23 מס. תשבץ
רחובות אביגדור, ט. מאת

 כונן; — 32 ;מחצי
 ; קסמים — 34 :משקה מין — 33
קל — 37 !ברכים פיק — 36

מתכת לוח — 38 ;<ר״ת) וחומר
 — 41 ; טורפת חיה מין — 40 ; דק

העדר. מן אחת — 44 ; דוברה

נ מאונך
 פעל — 2 ;איטית השתלמות — 1
 — 4 ; קריאה גדת 3 ;(ר״ת) יוצא
 הבבלי התלמוד מכנה כך — 5 !יסוד
 ;(ר״ת) נקבר פה 6 ; ישראל ארץ את

 ! המציאות יקר — 9 ;כבשר, בן — 8
 אחת — 11 ; הגלוח מאביזרי — 10

 רעש, — 13 מר; ד,ש עבודת מצורות
 מטעם ודורש חוקר — 14 !מהומה

 —16 (הפוך); השובב — 15 הממשלה:
 — 19 מהולכת; — 18 (הפוך); דואין
 לפני — 21 ; .כלה החרב, — 20 !מכ״י

 — 23 (הפוך); שנת... היתד, שנים 3
 מלת — 31 ;יין — 28 : רותחים מים

 יסוד — 35 ; האור — 33 ;שלילד,
 — 39 ; הסאה שישית — 37 ;הנוער

תו — 42 ; אמונה — 40 ; נח מבני
רהיטים. ראשית — 43 ;בגדים עלת

22 מספר תשבץ פתרון
:מאוזן

 — 10 מקטרן; — 5 תשבץ; — 1
 דרה; — 14 טלפון: — 12 אקרובט;

מה; — 18 פתיל; — 17 עיף; — 15
אש; — 24 רעבה; — 22 רגל; — 20
משען; — 29 כנור; — 27 הו; — 26
 מלה; — 34 יו;— 33 בינלאומי; — 31
בי: — 39 לב; — 37 ותיקן: — 35

קל; — 43 קדמה; — 41 חזיר; — 40
 — 48 משקה: — 45 מבוהל; — 44

שה.—51 רעיה:—50 חיה;—49 הרזה;
:מאונך

 — 4 בו; — 3 שרה; — 2 תקרה: — 1
 — 8 טלף; — 7 קט; — 6 צבע;

 — 11 אדמת; — 10 נוי; — 9 רפתן!
 — 19 פג; — 16 נלסון; — 13 טירה;
 — 23 רננה; — 22 לא: — 21 שעול;

הזה: העולם — 26 שם; — 25 בר־אוז;
שי; — 30 שמיר; — 28 כילי; — 27
 נקבה; — 36 ותיק; — 32 במבין — 31
 — 42 חלק; — 40 בהלה; — 38

;מי — 45 ; קשה — 43 ; דורש
פי. — 47 הר; — 46

□ פר□׳□ ע״ בו התשבצים לפותרי ש
 חותמת את ישאו שמעטפותיהם התשבץ פותרי בין

 פרסי 2 יוגרלו לשבוע, ד׳ מיום מאוחר לא תאריך של הדאר
ספרים.

: 21 מס׳ תשבץ פותרי מבין הזוכים ואלה
 ״חכמים - 20 ביאליק רח׳ גן, רמת גרטנברג, עמנואל >1

שרברק). יוסף (הוצאת גבירץ בינה : ציורים — אריאל לז. וטפשים״
ממוסקבה״ ״הרחק — 25 הטורים רח׳ ירושלים, שני, ב. )2

עובד״). ״עם (הוצאת לאז׳ייב א׳, חלק

באמריקה ״מארוקאים״
 משבר המדינה על .עבר מכבר לא

אלי שבאו הצפון־אפריקאים ״מארוקאי״.
 בקיר נתקלו במלחמה להשתתף כדי נו

 משפטים־קדומים האשמות, של אטום
 (ואולי מהם גדול שחלק עד וקיפוחים,

נט השאר שבאו. כלעומת חזרו רובם)
מאר החדשים העולים המוני בין מעו
אחרות. צות

 על שעה באותה עבר דומה משבר
 אותו שעוררו ה״מארוקאים״ אמריקה.

 הקא־ בים האיים אחד מפורטו־ריקה, באו
 מל- בתום המרכזית). אמריקה (מול ריבי

 תושבי את הציף השניה חמת־העולם
וכו אינדיאנים לבנים, של (תערובת האי

 לארצות- געגועים של פתאומי גל שים)
 אמרי" שטח הוא שהאי מכיון הברית.

 של הקפדניות הגבלות־ההג״רד, אין קאי
 300.000ש־ תושביו על חלות ארד,״ב

ניו־יורק. לעיר נהרו מהם
 לגן־העדן שלא להם נתברר במחנה

 כאל אליהם התיחסו האמריקאים הגיעו.
 המצטופפים הכושים, אפילו ״צבעונים״.

 הסולם של ביותר הנמוך השלב על
 אל בבוז התיחסו האמריקאי, החברתי

 ולא ספרדית הדוברים דפורטוריקאים
 פורטו־ עם לצאת לבנותיהם הרשו

מקו על עקשנית מלחמה החלה ריקאים.
ביותר. הבזויים במקצועות העבוזר, מות

 להוד החלה האמריקאית דעת־הקהל
 סכנה כאל הפורטו־ריקאים אל יחס

 לא שמבצעיהם הפשעים כל לאומית.
ספר ״דוברי חשבון על נרשמו נתפסו
 עתו־ ״דוברי־צרפתית״). (אצלנו דית״

 המשפטים את לנצל החלו מסוימים נים
 (כמו במסע־השמצד, ופתחו הקדומים
 העובדה עוררה גדולה צעקה אצלנו).

 מסי־ 15 לשלם נאלצו המסים שמשלמי
 סוציאלית כעזרה לשנה דולאר יון

לפורטו־ריקאים.

 — לפורטו־ריקאים מגן נמצא לבסוף
 מש־ האמריקאיים. הקומוניסטים בדמות

 לעוב־ לבם את ניו־יורק העיר ראשי שמו
להימ יכול אינו שהמצב הבינו זו דד,

 דוברי־ סוציאליים ועובדים מורים שך•
 הפורטו־ריקא־ לשכונות נשלחו ספרדית

גיל העתונות יות.
 אמ־ שגם לפתע תה

״ ״ל ריקא־ם ם י נ  ב
בס ודוקרים אונסים
ר כינים, ב ש מ ה  ו
שכך.

חקי גילתה עתה
 שהפורטוריקאים רה

 אמריקה. בחיי נקלטו
 חזר לא מהם איש
 תשע מולדתו. לאי

מצ מהם עשיריות
 כי ואם עבודה. או

 עצמם למהגרים אין
בסו לעלות סיכויים

 (מפאת החברה לם
הש את אי־ידיעתם

 הרי האנגלית) פה
 בב־ לומדים בניהם

 אמריקאים, תי־ספר
 מן־ ישתו ולכשיגדלו

 קיקא־קולד, הסתם,
כש מאסטיק וילעסו

אמריקה. בני אר
בחרון

ח הח־ניך בעי
 שהכנסת בשעה

לב משתדלת שלנו
 החינוך חוק את צע

 בחו״ל נמצאו שלה
יו מקוריות שיטות

 בקאנזאס־סיטי תר.
 ס א ו נ א ק (מדינת

אפ בארצות־הברית)
 העיריה קרנות סו

ונשקפה חנוך לצרכי

 הוחלט ייסגרו. בתי־הספר שכל הסכנה
מס אם האזרחים בין משאל־עם י לערוך
 (והמסים) התקציב את להגדיל הם כימים

 בספק. מוטלות היו תוצאותיו אך לא, או
 עברו, הוריהם כצפון את לעורר כדי

 הם' להתקפת״תעמולה. עצמם התלמידים
 תמו-.' (ראה סוערות רחווד הפגנות ארגנו

 המש". וביום והצגות כינוסים ערכו נד,),
 התינוקות על לשמור התנדבו עצכ׳ו אל
 את לצאת שיוכלו בכדי המצביעים של

מז נצחון : התוצאה ולהצביע. בתיהם
המסים. את להעלות שדרש לצד היר

פירורים
, מק" גנב נאסר (קנדה) באמסדייל *
 אחרי" מכולת לחנות התפרצות על צועי

 שהשאיר השניים סימני פי על שזוהה
בגבינה.

האחת;״ לבחירות המועמדות אחת *
 תחבולה מצאה היפאני לפרלמנט נות

מתנדבות :לאסיפותיד, קהל למשוך
 בכי־. ערומות רקדו מפלגתי, של צעירות

 בנד ליווה אחר מועמד נוסי-הבחירות.
 מכבי־האש מכונית את בונית־רמקול

 י' שהתאסף לקהל נאומי־בחירות ונאם
"י בשריפות. לחזות
 הברית בארצות משפחות שתי *

 בסך, קנדה ממשלת מאת תביעה הגישו
 חמרי־הסקה הוצאות — דולאר 136

 הרע מזג־האויר בגדל לקנות שנאלצו
מקנדה. שבא
 טא־ לד״ר מדליה העניק המיקאדו *
 הפצצה מתוצאות הגווע נאגאי קאשי

 הוקרה כאות בנאגאסאקי, האטומית
הא קרני השפעת את תאר בו לספרו

עצמו. על טום
בע כי עידן ללביטריס כשהודיעו *
 אנטוני לשעבר הבריטי שר־החוץ לה,

 : אמרה ממנה, גט לקבל הצליח עידן,
?״ מה ״אז

את הבאות בבחירות איכשל ״אם *
 צ׳ר־ וינסטון אמר סוסים״ במירוץ רכז

 של סוסיו ניצחו מדי רב ״זמן צ׳יל.
המירוצים...״ בכל חאן אגא

 סבורה שרידן אן כוכב־הקולנוע *
מערו את מראות ימינו של שהנשים

 לעשות ״עלינו מדי. רבה במידה מיהן
 לשרוק הגברים יחדלו אחרת משהו,

אותנו... בראותם

מפגיגים סיטי קאנזס תלמידי
הנזסים. את העלו האזרחים

י-״* נז״י הזה״, ״העולם4>


