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זוארץ ד״ר
במצילת־ציון) ביקור (בשעת_____

1974■ הסמל■□ חידון
20״ מערכת  בפתרונות. ניכר ממחסור הסובלות הפיתוח, גאה ידוע, כירסום משרד עם בשיתוף הארץ״, 0

הוצאותיך*. יגדלו פן מעטפות, יותר שתשלח כבל .1974 לשנת הסמלים חידון את בפניך להציג
2״ מערבת עובדי להת־ עליך וסיסמאות. סמלים זה בעמוד מודפסים שתראה, כפי 0  צריכים לא משפחותיהם וכני הארץ״ 0

נדאג.). אנחנו בסדר, (זה פתרונות לשלוח לעיירות לשלוח יש פתרונות הנכונה. ההגדרה את סמל לבל אים

ראשון:

מינו משפריץ אוטו
 לכל והמתיזה העליזה המכונית

 לפיקניקים, נזצויינת המשפחה.
 תאמר ״אל ולעצו־ווז־עם. לטושים

!״השפרצת לא אם — פוצצוז

ם: פרס■ מי חו תנ
סמל. לדרגת המלצות 100 •

ל אחד יום בני טיולים 4,370 •1
* החולה. אגם

באריזת״שי. בגרות פצעי 26,000 ©
נהלל. אזרח״כבוד תעודות 45,000 •
 — ״נבבן״ חבילות 3,500,000,000 •

 ולשולחן. למטבח המובן הכלב
ומנוקה. מרוט שחוט,

מסים. כולל לא

י̂ינ 1ע 6 2{

ישראל ע...
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: ת ו ר ד ג ה
 ולאה־ לסוציאליזם ״לציונות, א.

הנג המפלגה — !״וות־עמים
תא אל בישראל. ביותר ררת
 את היום עוד חדש מחר, מר

 סניפים שלך. חגרירה מינוי
העובדת. ההתיישבות בכל

 השטחים ערביי של עיתונם ב.
ישראל). פועלי (עיתון

 צורר־יהו־ — אמריקאי המן ג.
״קיסי־ וממושקף. נודע דים

 ולכל זמן בכל בנזונה, קיסי
עונה.״

מפ !״כזה עם... אבל — ״גמד ד.
הילו לעידוד הזין״ ״על עלי
 חייל — מנעת ״הפלות דה.

הנפקת!״ לצה״ל
הר לא ועמוקה, טובה לשינה ה.

 מנוחה המנוחות: מהר חק
 מ׳מוזגי-אויר, באולמות שלמה
בי קריאות טלוויזיה, מזנון,
תח אל — חינם נאומים ניים,
 לי ״יש :אתה גם אמור ! מיצו

ח״כ״. יום יום

 ״תיאודוראנט — ספריי-מולדת ו.
לצי הנהדר הספריי הרצל״.

 פעחס, כל לריפוי נאחס. כל פוי
 בל ולחיפוי דרעק כל לגיבוי
שמעק.

ול לבניין המשובח ״הערבי ז.
 טול־ מעבדות מתוצרת מטבח״

 ערבי תאמר אל בע״מ. ידאגו
 ״ער־ :אמור מת. ערבי זה טוב

חי!״ ערבי זה בי־טול
 בואינג — הפיקאנטי החטיף ה.

סומ טעמים: בארבעה 747
 וקינמון. מנטה לימון, סום,

 המטבח אש״ף ע״י מומלץ
שלנו.

ב דל-קלוריות תחליף־נשיא ט.
 פער צועק נעים. פרחים ריח
קו — ליכוד דורש קוקו, —
קוקו, קוקו, — פצצת-אטום קו,

עברית. ומזמר מדבר קוקו.
ותיווכחי! נשיא

האיש לעיצוב הפלא משחת י.
 שתן־ דיין־ויולאט, בגווני יות.

 בא־ להשיג טל-ברודי. פינק,
 שנות 10ל- חסכונית ריזמה
שלום.

 טיפול שלך. הנאמן הידיד יא.
 אישי- בסגנון מסור קוסמטי
 ניכוי, עקירה, מריטה, לוחץ:

ופדיקיור. עיקול חפיפה,
רחמים. ללא עיר יב.
 עזרתה — הראשית ״הרבנות יג.

 רווקים, מחתנת תושיט״. לך
נשו מממזרת ממזרים, מטהרת

 :לספרדים שדים. מגרשת אים,
לאשכנזים: ה׳. ג׳ א׳' בימים

ה בהשגחת כשר ר. ד׳ ב׳
רבנות.

 נם הזדמנות. לכל הנמס הנם יד.
 בטעם אנזימים עם ביוכימי
 ״מכבי״, בדגמי להשיג משיחי.

 ו״ששת־ ״קדש״ ״בר־כוכבא״,
 על סמוך — תהסס אל הימים״.

נס.
 חלבם המשקיעים בין הייה טו.

 ״החלוץ הארץ. בבניין ודמם
לוואדוץ!״ —

 — החדיש האלקטרוני החושך טז.
 חברת של נוסף איכות מוצר

 האפילה. סוגי כל החשמל.
 הקונה כל לרמזורים. מומלץ
בחו יזכה ענק באריזת חושך
התנצ־ מתכוני ששה של ברת

יז.

יח.

יט.

כ.

 בזרם. הפסקה על לות
 — ״הגוש — ״אמונים״ גוש

 וב־ בערבי בשממה, הנלחם
 במיטב סרוגות כיפות יתוש״.

 על חוץ תוצרת האופנה דגמי
 הצמרת אופנאי של עיצובו פי

ל מומלץ שאנל. קוקו מר״ן
פיקניקים.
ל ראויים — גרוש ״שימורי
ה השימורים קופסת שימוש״.
 אגורות. הבולעת מהפכנית
 טיול נתן הגרוש — ״בקק״ל

 את והתרם תרום למנכ״ל״.
ידידיך.

ה הגנאי כינוי ישראל. עוכר
 להשיג ניתן והחביב. שימושי

 ״הומו״, ״קומוניסט״, בדגמי
לאק ו״יפה־נפש״. ״תבוסתן״,

הנחה. דמאים
 הסיסמה בעד...״ למות ״טוב
למסי לחתונות, מאורע: לכל
 אוריגי־ מוצר וללוויות. בות
ה ״האריה״. חברת של נאלי

בו נאום. לכל הנכונה פנינה
 ללא נאום זכור! קריירות. נה

 בהנחה נאום. אינו — סיסמא
מוראל. לקציני


