
 מהודרת שי באריזת מוכסף שפתון
לו ובצמוד

חנם
לשפתון נוסף מלוי

 ל״י) 13.80 (במקום ל״י 8.95 :לצרכן המחיר
שונים נוגים צירופי 6 לבחירתך:

 מוגבלת לתקופה היא זו הצעה
 היום עוד ופני הזדרזי בלבד.

הכל־בו לבתי שלך, לתמרוקיה
והשק״ם.

:ץ
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ת # מוצקין בקרי

 קריית־ ,5 זבולון ברחוב ,20.30 בשעה ,21.3.71ה־ א/ ביום

תתקיים מוצקין,

ואוהדים חברים פגישת
מהמכים. ואוהדים המרים

1749הזה 0וצ1הו ו!ובץ1ו

 •תשבץ המעטפה גבי על ולציין תליאביב, ,136 לת.ד. לשלות יש התשבץ פיתרון אח
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין ״.1749

:מאוזן
 עבודה )7 ישראל. למשטרת אחראי )1
 על )16 נוצרית. כת בן )14 סנדלר. של

 בא )18 חור. )17 מתווכחים. אין שניהם
 מזרחי. תבלין )21 צום. )20 לילה. אחרי

 יום )25 ליפול. נטה )24 הודי. תואר )22
 )28 בצפון. יהודים לישוב מבצע )27 סוב.
מי )30 אלוהים. מכינויי )29 הציפור. בית
 כאב, מילת )32 1 למטה גש )31 זירוז. לת
 )36 בסירה. נסעת )35 התלמוד. חכם )33

 ידוע. צרפתי קלאסיקן )39 שער. )38 הדר.
 מעובד. שדה )42 פלצור• )41 ישמידו. )40
 את קר )47 קפטן. )45 ידועה. עיוורת )44

תו )50 העברית. השנה מחודשי )49 כאב.
 מדידה. מכשיר )53 מספיק. )52 הולנדי. אר
 יחידת )56 ברנדו. מרלון של נודע סרט )54

 )58 בקיצור. קדושה קהילה )57 חשמל.
 )64 מקוללת. )61 קרם. )59 בלועזית. נאמן
(אר בפומבי תודה הבעת )65 טרף. חית

 בשם. נודע בריטי מדע איש )67 מית)•
 בקצה בליטה — באנאטומיה מונח )69

הצ׳רצ-י- אהד של הפרטי שמו )70 העצם.

הקרוב. למזרח שייך )71 לים.

:מאתך
ישראל. משבטי )2 החי. בגוף דק כיס )1

 הרי. )5 תל־אביב. ליד עיר )4 מזהיר. )3
 ח־כמה, )9 מאוזן. 24 כמו )8 לעצמי. )6

רובה רימון )11 שלא. כדי )10 השכלה.
 )13 מתמשכת. כאב קריאת )12 טנקים. נגד

 )15 גברת. לשימלת מתחת להמצא צריכה
 שם )19 הדתות. אחת )18 בעיניו. משתמש

ב עיר )22 התרנגולות. ביצי מתבקעות
 נודע. ישראלי גיאורף + עולל )23 קנדה.

ארצות- ממדינות )28 עם. השמדת )26
 מגיפה )37 אשמדי. )35 רצו. )34 הברית•
 )43 מחלה. מין )41 על. עבר )38 נוראה.

שאינו )46 צ׳כי. מדען )44 נכסים. בעל
 )51 קדום. יווני פילוסוף )48 עמדה. נוקט
 פריצות. מעשה )55 היפנוזה. תחת נמצא

 אדמדם צבע בעל )60 מקמח. עשוי דבר )57
 )65 במהופך. סוד, )63 מראת. )62 בהיר.
זירוז. מילת )68 חריף. משקה )66 כוח.

קיבול. כלי )69

ס זכו כפרסי
ם ואלה  אותם זיכו שפתרתותיוזם הפותרי

:לזוכים ישלחו הפרסים בפרסים. בהגרלה
תשבץ פרסי

ץ ב ש  וונש־ק ספרים: פרסי ז 173)5 ת
 ד׳ שכונה ,43 סטודנטים מעונות אביגד,

 חניתה רחוב דרומלביץ׳, סילבי באר־שבע.
 רחוב קראוז, יצחק חיפה. נוה־שאנן, 29/41
ירושלים. קרית־יובל, ׳63 שטרן

 קוגמן : ספרים פרסי : 1737 תשבץ
אבי רמת-השרון. מורשה, ,9 נהרדעא סימה,

 רוזנבלט, חנה תל-אביב. ,3 מיכל יהל, טל
קיראון. ,22 בר־יהודה

 המתמיד סמדר, גועון :1738 תשבץ
ניצ הנוער כפר בלומנפלד, חיה ר״ג. ,32

 ,14 הזית סוסקר, צבי אבטח. דואר־נע נים,
רחובות.

נחום :ספרים פרסי : 1739 תשבץ
יששכר פ״ת. 1/3ג/ שדה יצחק עמרם,
 כהן, רות הרצליה. ,10 השושנים צוקון,
חיפה. ,9 אלבני

סמל ספרים: פרסי :1740 תשבץ
 רס״ר : צה״ל ,2774 צבאי דואר טל, יורם
 רינה ז צה״ל ,2128 צבאי דואר טופז, דוד

ת״א. ,54 ציון חובבי אינוולד׳
 ,1044/3 מרגולין נתן : 1741 תשבץ

 קרית־ ,3 האלה שביל רולף, יורם :דימונה
חיפה. ׳14 זרובבל סנסני, :טבעון

 ,70 הרצל שרף, ברכה : 1742 תשבץ
,105/6 סלע, אתי :ירושלים בית־הכרם,

.1234 צבאי דואר אשכנזי, שלמה מטולה:

חשבץ פרסי
ץ ב ש 1)5 ח 7  כרובי, עמי - ל״י 20 :3

 רות :ספרים פרסי רחובות. ,18 תל־חי
 רחוב שפיק, חליל :אילת ,402/3 מזרחי

צב דואר לוזון, מזל : חיפה ,3 האיטלקים
צה״ל. ,2090 אי

 שמו, עזרא — ל״י 20 :1738 השבץ
 : ספרים פרסי קרית־אתא. ,8 קיש רחוב
 דניאלה ת״א. ,12 מודליאני וסנר, מאיר
 ווסק, מרדכי ת״א. ׳16 סמולנסקין פוס,

חולון. ,7 הגלעד
 מוריה סמל — ל״י 20 : 1739 השבץ

 פרסי צה״ל. /ג׳,2145 צבאי דואר נורית,
 ,2847ב׳/ צבאי דואר שוסטר, חיים : ספרים
עז שכינת ,17 תש״ח אהרון, דליה צה״ל.

מחניים. קיבוץ מרק, משה תל-אביב. רא,
 אגמון, הלל — ל״י 20 :1740 השבץ

 רות :כפר־סבא ,28 סוקולוב נדל, מרגלית
 : כפרים פרסי ירושלים. 53/28 ג׳ קטמון

 אילן, שולמית ; ירושלים ,15 הארזים טסל,
עליון. גליל נע דואר משגב־עם,
 חיים םג״מ — ל״י 20 :1741 השבץ

פ׳1066 צבאי דואר קולטון, ספ פרסי :/
 באר- ,11 הגמל רחוב קרטיס, דרורה : רים

 ערד. ,10/14 יהודה חיים, פרנץ שבע.
קרית־מוצקין. ,89 השופטים עפרוני, דורית

ץ ב ש  אריאל סגן — ל״י 20 :1742 ה
 : ספרים פרסי צה״ל. ,2424 צבאי דואר אבן,

 מנחם :נתניה ,4 ברקת גנדלמן, יהודית
 חברת הרפז, ישראל חיפה. ,10 בועז לוי,

תל־אביב. ,15 לינקולן אי.בי.אם,

1749 הזה העולם26


