
ושבנינו אנחנו

ץ ב ש 31 מסי ת
:[במאוזן

 — 8 שצריך; כמו — 4 עשב; — 1
 — 12 ניפוי; מכשיר — 11 פרגוד;

 תחתית — 13 מצחה; בלי עגול כובע
 הפצת — 15 טוב; יום — 14 הבנין;

 — 18 אריג; של רצועה — 16 אור;
 וסוף עשב — 19 לשררה; תשלום
 יבשר, — 20 מים; במקום הגדלים
 — 24 המאותת; — 22 ; מים מוקפת
תנועה — 27 ;בהם — 25 ;מלכדת

 נכסי — 30 ; האות כתר — 29 ; בדקדוק
 בכל האחורי החלק — 33 ניידי; דלא
 מכשיר 35 לילי; טורף עוף — 34 ; דבר

 ; מדריך — 37 ; פנים — 36 ;ניקוי
 אורח — 41 ידים; רחב מקוד. — 40

 במקום — 44 היובש; מידת — 43 חיים;
 כללי שם — 46 עליז; — 45 הזה;
;מרובה במידה — 47 ;דגן למיני

 תל — 50 טורפת; חיה של פה — 49
 — 52 חלקות; שפת — 51 מים; של

 מיסד — 55 נתיב; — 54 הנוער; כלל
 — 58 בקפיצות; מתקדם — 56 דת;

 בגבול קיבוץ — 59 ; קמח של תעשין
רב. כעס — 60 ישראל;

:במאונך
 צבע — 3 תהלה; — 2 רצוץ; — 1

 מין — 6 לחזיר; כנוי — 5 אדום־כהה;
 — 8 כתיבה; מכשיר — 7 מנעול!

 — 10 בהמת־בית; — 9 הצורך; די יש
 — 21 הגבלה; — 17 לנוזלים; כלי

 האוניברסיטה נשיא — 23 אובליסק;
 — 26 ספק; — 24 ; שנפטר העברית

 ;לקוי — 30 מבצע; — 28 פתגם;
 (איוב, מחבוא — 32 השתחויה; — 31

 — 39 ממחצית; למעלה — 38 ל״ח);
)20 בעמוד (המשך
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 ' הדואר חותמת את ישאו שמעטפותיהם התשבץ פותרי בין
פרסי־ספרים. שני יוגדרו הבא ד׳ מיום מאוחר לא תאריך של

כדרך המדינה
להש לא משה ציוה ״למה : המורה

?״ הבוקר עד ה״מך מן איר
 ל.״״שוק יסתנן שלא בכדי : התלמיד
השחור״...

ת״א. קליין, רעיה

פראקטית תשובה
 עולים בשר גרם 150 ״אם : המורה

?״ אחד קילוגרם עולה כמה פרוטות 56
 לירה זה דיתקות ״בשכונת : התלמיד

אדוני.״ וחצי,
ת״א קליין, רעיה

האוצר לב לתשומת
 רבתי, בתל־אביב פלוני, בקולנוע

 להצגה. ומשקיפה חיננית בחורה יושבת
 : לה מהציק חדל שאינו גבר יושב לידה
 לא כמובן זה וכל ברגלה, בידה, נוגע

בכוונה.
 הצעירה, של סבלנותה פוקעת לבסוף

: בכעס אליו ופונה
 בעבורי גם האם בבקשה, לי ״אמור

?״ שעשועים מס שילמת
רעננה. ש. ח.

נשים רק
 התיצבה שלא הגיוס בגיל עלמה .

 לא מדוע ונשאלת השופט לפני מובאת
התיצבה.
 בעתו- ההודעות ״בכל : הבחורה עונה

כתוב בעיר המודעות ובלוחות נות
עלמה, אני לנשים• הודעה :בפירוש

אדוני.
 ת״א 5 מגדל רח׳ המאירי דוד

המועט את תופסות
 בעיר, מפורסם יקה קפה, בית בעל
 שהיו — מלצריותיו את ללמד החליט
 עברית. יקיות) <גם — חדשות עולות
וה שעוריו מרבית את תפסו לא הללו
אדוני ״מה משפטים. שני רק בינו

ז״ בלי או חלב ״עם ?״ רוצה
מבקר, אל המלצריות אחת נגשה
״מח לרצונו. ושואלתו בשלום, מברכתו

 חלב ״עם התשובה. היתד. לבחורה״ כה
המלצרית. שאלה ?״ בלי או

 ת״א עוקציאל, א. י.

איום הרגל
 ? הרופא אדוני לעשות מה :הבעל

בבקר. 4ב־ לישון ללכת התרגלה אשתי
זאת. עושה היא ומדוע : הרופא
לבואי. ומחכה יושבת היא :הבעל

חיפה. מ., טובה

כעתון מודעה
מח במקצוע, רב זמן מודרני, שדכן

עצמו. בשביל בחורה פש
ת״א עוקציאל, א. י.

הסיבה
 עם הרחוב את לעבור יכול ״איני

אשתי.״
?״ היא יפה כך ״כל

האחרות.״ הן יפות כך כל ״לא.
חיפה. ם., טובה

 הבדיחה בטל זוכה אחת לירה של בפרס
 בדיחות זה. בנח־ור ראשונה הנדפסת

 על הזה״. ״העולם למערכת לשלוח אנא ^
הקטן״. זה ״עולמנו : לציין יש '-.המעטפת




