
35 מס׳ ענק תשבץ
)16 עמוד (ראה

:מאוזן
 הוקם בה העיר )5 החסידים; כת יריב )1

 החנוד שר >11 לסיגריות! חדש ביח״ר
 שק )22 ירוק! גון בעל )17 והתרבות!

 חוש; מ )24 הלילה! שליש )23 למים! עור
דורון! )30 רהב! )28 מפחיד! יצור )26
יא.); מ. (ישע׳ צעידה לבהמה כינוי )32
לעיל; נזכר )37 מך! )35 קול! בת )33
 אויב; )40 בבה; עלי של מרעיו מספר )38
 )42 האמריקות! שתי בין ימי מעבר )41

 חלף )44 המדינה; של המזוינת הזרוע
 מבלה )46 בע!לם; הארוך הנהר )45 ואיננו;
 !־חיה; בן )50 תן; !48 גוף; )47 ר,ללה;

 כרית.ת; ספר 1,52 שבלים; אגודת )51
כתיבה; מכשיר )55 שאלה! מ,ת )54
 בטחון )61 התנפחות; )58 ב!שם! שיח )56

 כ.ויו )65 מן; ס )63 ע׳ליונה: בהשגחה
)63 הס,ס; בלחי ניתן )67 אליהו! של

 נטפ׳ם; פ!ר )70 ,א..דית;1 הים בתולת
 תבוא!־,; )74 אני,ת! )73 המשנה; מבאר ,!71
 מת; נו א )60 נגיד! 09 זו! )77 כתם; )76
 בשומרון; קב,ץ )83 ר!ת; זמ נעים מלך )82

 מס! )16 תמר; שיל אישה )85 רה; מ! 1,84
 משקל; מעוט 183 השנה! מעונות )87
 או בקר קב,צת 1.94 רב,ש; )91 י״ר; )90

הגנן; של כל׳ו )97 פקודה; 096 צאן;
 )101 ת; שעחת־שולמ גם המכונה צמח )98

 מימי ז,,ב מחפש )103 לנסתרת; הגוף כימי
 שטיח )105 בקשה; לשון 1106 הבינים;

 הפחות; לכל )112 היקום; )111 עז׳ם; מלוי
 ק-צ■׳; גשם 014 ישראל; שבטי מסבר )113
 ש״ת )116 ״ברמן״! הסיפור מ,,בר )115

 חבה כינוי )123 אש; שביב )118 ד,.הר;
מם שיר )118 בודכו; )127 !ל׳דיד

 >134 ידיעה; )133 מטמר; )152 לביאליק;
 קפד,ד,אמ.ים )136 ירושלים; תוצרת סיגריה

 הכרת )139 ארג־אמן; )133 בתל־אביב;
 )142 זל; )141 לרגלים; כבלים )140 טובה;
 )144 ; בינלאומ ארגון )143 סעי; מטבע
 זקן; )146 ארון; )145 מטומאה; נעלה,

 )150 קטנה; גב,ה )149 ב.יעה; ק.ה )147
 ן; התחת בגליל ד,ר )152 אלחוטי; מכשיר

 )1כ8 נח; גן 056 הפועל; מבניני )154
 צבא מא.שי )159 ומתקפלת; קטנה סכין

 העולם; מיסוד,ת )160 וור; של הזרים
 ון א )163 חרר! מש חיל ק, ות ל ח 061
 ד,כ,לי המזכיר )164 ;צ,א. וגם ראש קצוץ

 מעון; )166 טורף; ף ע! )165 או-מ; של
נמצא )163 ;לאכילה בלתי־כבר )107

הבינ הדין בית מושב )169 הכהן; בחושן
 כלי )174 פזיז; )172 עני; )171 לאומי;

 בארץ; הק־ים משטר )177 .מה; הב, להשקאת
 מהצאן; הצמר הורדת )181 חרס; כלי )179
)187 תכשיט; ).186 גורל; הפלת )183

 )189 ת; ההתפוצצ קול )188 המרידה; חכמת
 של ו אח )192 הדרומי; בשרון דתי קבוץ

 (ישע׳ ארבה; )195 תפקיד; )193 שמעון;
 )197 אבותינו; שאכלו מאכל )156 לג.יו.):

 בלתי )200 ד,רקוד; מסוגי אחד )198 גבול;
 הלח; מידת )203 אטית; חיה )201 מבושל;

הבהמה; עול )205 שנים; כפול, )204
 ליפול; נוטה )207 בר־מציה; גיל )206
 בכי! )209 בצבא; האספקה אגף )203
 )213 כך! )212 לנסתרים; הגוף מלת )210

 גבעה )218 גריפה; מכשיר )216 כידון;
 הגמל הושבת )221 הרבה! )220 גבוהה;

 בבקשה, )226 נעימות; )224 ברכיו; על
 הלואת )229 בצמח; דק חוט 227 לב; שימו
;עינוגים )234 ;זמרה )233 ;חפץ
מצבת )239 ;חור )237 ;כרוב )235

 נשים; חיל )242 לתקרה; מעל )241 זכרון;
 שרות )244 מים; נובעים ממנו מקום )243

 ;אבנר של אביו )246 ומסעדות; קנטינות
 שאינו )249 במוסיקה; הפוליפוניה אבי )247

אמו רומאית, מלכה )250 המקום; אורח
 )253 בבלי; אליל )251 קליגולה; ום קא של
 שם )255 הרביעית; היבשת )254 בן;

 )257 צרפתית; מטבע )256 הולנדי; תואר
 )763 חרבות; תל )261 חידש; )259 יהיר;
 פת מתק נביא ותקבל לסופו תחילתו הוסף
 לימים; צעיר )265 לבן; ר,אשר, )264 דוד;
 צבאית; דרגה )270 הצידים; ראשון )267
 עוף )274 בארץ; התישבות צורת )272

 )277 המוסלמי; הצום חודש )276 ביתי;
 האודיסיה; מחבר )278 בטורקיה; ימי מיצר
הראשון. העברי >279

:מאונך
 מקום )3 הכלב; ממשפחת פרא חית )2

 מקום )6 קיים; )5 מזל; )4 במדבר; ישוב
 מבניו )8 שושן; )7 למישור; מעל מוגבה

א; סח על ).מס10 מערב; )9 שלאדם; בו  דתי
 ה ח )14 ישן; )13 אמצע; )12 צמד; )11

 שליח; )16 בתאותנות; אכול )15 פחדנית;
הקומו חברת )19 המצרי; השמש אל )18

)21 סוד: )20 ברוסיה; הצעירים ניסטים

 שאינו צמח שם )23 שתילים; לגידול מקום
 שלמה, )27 חושך; באין קיים )25 נובל;

 מידר״י; אנגלי קומפוזיטור )29 דוכי; ללא
תענוג; )32 היענה;,' של זוגה בן )31
 )40 נסיון; )39 תרנגול; )36 נצר; )34

 עמק )44 עולמי; כלל )43 ארסי; נחש
 )49 האנושות; תולדות )48 בארץ; פורה

 מנצח )53 הושע; של אשתו )52 מבחן;
 בסולם דרגה )57 כן; )56 איטלקי; ממוצע

 הבשן; מלך )60 בקר; בן )59 המוסיקה:
 חומר )65 נכרי; )64 גבוה; )63 פלא; )62

אחיטוב; בין אבימלך בן כהן, )66 ראשוני;

 קטן; חדר )69 האם; או האב אבי )68
 )72 א.); יד. (בראשית אלסר מלך )71

 נכון; משפט )73 לנקבה; הראשון המספר
 דמות; )78 שיר; )76 מדברי; צמח )75
 שבת )81 לקשירה; סרט או חוט )79

 מחוסר סובל )89 מסתור; )82 שבתון;
 שופטים; בספר הפרקים מספר )92 מזון;

 אסון; )97 מספיק; )95 יאיר; נרו )93
 מתנועע; )100 החשמל; כח יחידת )99

 )102 המדינה: של העליון המוסד )101
 במשחק סיום )105 חייב; )104 חרון;

באמריקה פדרלית מדינה )106 האשקוקי;

 מהכותרות חמש זכו לשנה) הזד,״ ״העולם של חינם (מינויי הפרסים בחמשת
:שנתקבלו התשובות 2357 מתוך דוש ע״י שנבחרו ביותר המוצלחות
 — ראשונה...״) להצגה כרטיסים 115 בכיס לי יש (״ועוד ראשונה כותרת

תל־אביב. ,8 בן־ציון שדרות אידלסון, אצל דוה׳ עלמה הגב׳
י מה עושה אני בבית (״אצלי שניה כותרת , נ א  בלונד יעקב מר — רוצה״) ש

חיפה. ,7 המלכים רחוב שטיין,
 ירושלים. מוריה, בנין עמרם, שלום מר — (״ריאליזם״) שלישית כותרת
 צפת. מירון, טובה הגב׳ — !״)שן נשברה (״...ולבעלי רביעית כותרת
 רחוב ארזי, יהודה מר — שעון״) כמו בריא לב לו (״יש חמישית כותרת

תל־אביב. ,117 אלנבי

חידוו־המאודעזח פתרון
 למתרחש וער מצוין זכרון בעל הנך השאלות, 47 לכל התשובה את ידעת אם
מסביבך.

 העולם. במאורעות טובה במידה בקי הנך שאלות, 44ל־ התשובות את ידעת אם
 38מ־ פחות ועל :בלבד בינונית ידיעה על מעידות שאלות 38 על נכונות תשובות

 במאורעות. התענינות חוסר או חלש זכרון — שאלות
:הנכונות התשובות

 לאסלו .2 טרומן, .1 :העולם מכל
 רוקוסובסקי, המרשל .4 יוגוסלביה, .3 דייק,

 סו־ .7 אד, לא אף .6 ירושלים, בינאום .5
 מימן, פצצת .9 בקרמלין, .8 קארנו,

 עצמי, דעת על .11 הקומוניסטים, .19
 נוכחותי .13 לנשיא, נבחר באיאר ג׳ילאל .12
 השחר ארץ .14 הלאומנית, סין נציג של

פיונג־יאנג. .15 הדומם,

 ממשלת רכוש .12 לבנות, אמכטיות .11
הכי .14 העתיקה, העיר נפילת .13 המנדט,

 איטלקית, .15 הירדני, בסיפוח בריטניה רה
 להביא איומה .17 הצו, את לשנות .16

מחו״ל. פועלים

הח .2 הסקר׳ קבוצת .1 : כמדינה
 השתתפות .3 הכנסת, באולם סטן זקת

מאסר, שעות 24 .4 הפלמ״ח, בכינוס
 יהודים מיליון .6 לירה, מיליון 100 .5

 קריאת .8 וחמש, שבעים .7 בישראל,
 הכריז או״ם .9 החדשה, הברית מן פרקים

המועצות, מברית קור גל .10 בינאום, על

 צ׳ארלי .2 האמלט, .1 :קולנוע
ציאפלין.

 תיקו. .1 :ספורט
 שמעוני ד. .2 בוקצ׳יו, .1 ספרות:

. קלויזנר. וי.
קאזאלס. פאבלו .1 :מוסיקה

 אחד. תיאטרון לא אף :תיאטרון
 קצין .2 מקפריסין, נוצרי .1 :פיטעים

בולשת.

 והנחמה; הזעם נביא )110 אוכל: מנת )109
 הזק!; ל7ה ש? ידוע פת״ם )107 הצפונית;

 הבריטי הנציב )117 ם,ף; בלי ת מגב )115
 סרונטס; של תו יציו )119 ליהודה; הראשון

 דתי טקס )121 יוסף; של תחילתו )120
מבו )123 מועצה; )122 הירח; פני לקבלת

 ים; מוקף )125 טובה; )124 הבית; אות
 תואר )127 היהודית; החברה ממצות )126

 בדרוב תעשיתי מרכז )128 טוניסי! מושל
 יש ליצור )130 יפנה; )129 שלמה: מי ב׳

 )135 נחושתיים; ברזל, כבקי )131 מאין;
 הצווי; בצורת נסוע )137 דרך; סימ״י

 יחידת )145 ובגינה; עץ על הגדל פרי )139
 דת יח )151 סיבה; )148 לבוש; )146 מרחק;

 שר )155 בגופו; שלם )153 קרקע; שטח
 זהר: )160 גשם; )157 ישראל; של החוץ
 באמריקה הרים שלשלת )170 תגובה; 0162

 נמצאת )174 הצמאון; מרוה )173 הדרומית;
 מצעד; 0176 בודאות; דבר אמור )175 בס.־,;

 עוף )178 הצויק; יוסף של כינויו )177
 )180 בעמק; עובדים מושב )179 ציד;

 הצווי: בצורת נגוע )161 המרגלית: אם
 )184 הקודם; מהדור ציוני מנהיג )182

 מאישי )185 הים; מי מתנועת מתהווה
:לבגד אויב )186 ;הצרפתית המהפכה

 )188 בארץ; ביותר הותיק התיאטרון )187
אוני )190 מנומר; עור בעלת טורפת חיה

 מסתור )191 ידועה; אמריקאית ברסיטה
 הכרזה; )194 החיה; מעון )193 משמש;

 התבואה; מידת )199 ירח; )197 מרפא; )195
 אחת )211 שופכין; תעלת )202 יפה; )200

 להורות מלה )214 הלאומיות: הקרנות
 סיני מאכל )215 א.); לא. (איוב שלילה
 הגדולה; הסנהדרין חברי מספר )217 לאומי;

 )223 פרא; )222 או״מ; כוחות מפקד )219
 סוג; )225 נוזלים; עמוד )224 היובל; חצי
 והולך; קרב )228 גבוהה; צבאית דרגה )227
 בגוף: הדם בוכנת )231 סלע; זיז )230
 )236 לשעבר; הדרומית קוריאה בירת )232
 )240 ההודים; אלוהי )238 קטורת; מין

 דעת; חסר )243 הבעל; אחי )241 ,;תבואר
 )252 שמיכה; )248 למלוכה; משוך )245
 אבימלך של מלכותו ארץ )257 מות; סם

מש הנשאר העץ שריד )258 (בראשית);
 )261 שמש; )2:0 הבעל; אחי )259 ריפה;
 אומה: )265 הנצרות; אבי )262 סומא;

 אחד )269 מודד; )268 שלילה; מלת )266
 )271 לרויה: מים )270 ישראל; משבטי

 מלת )272 נודע; אנגלי קריקטורות צייר
 בשירה: גברי קול )273 לשאלה: הגוף
הלזה. )275 לבנך; אתה )274

34 מס׳ תשבץ פתרון

:מאוזן
;ראם )9 ;רמון )6 ;אלכסנדר )1

 לחן! )15 באר; )14 רעמה; )12 מושג; )10
 קל: )21 צו; )20 עמידר; )18 יון; )17
 תבן: )27 הלב: )25 ושט; 23 אשד; )22
 בחן; )35 רשף; )33 הגר; )31 תור: )29
 לג; )42 בי: )41 ירח; )40 דגן; )39
 פיה: )49 חוג; )47 נעץ: )46 ברהמם; )44
 המלט; )54 חוב; )53 אוהד; )51 רומן! )50
דרדנלים. )55

:מאונך
נם; )4 סאה; )3 כרמן; )2 אמריקה; )1

 נינוה; )8 מגל; )7 רש; )6 רמאי; )5
 חץ: )16 במדבר: )14 עוללה; )13 ורדו; )11
 בגד; )26 טוב; )24 רשת; )19 עשת! )19
! רגב )32 ; רחבעם )30 ; נשימה )28
; מלחמה )37 ! ניצנים )36 ; פרס )34
 נובל; )46 הידד! )45 גו; )43 נרפה; )39
חד. )53 וט; )52 )רון;50 גאל; )48

 — תל־אביב ,8 מאיר קרית זופוביץ, עמיאל
ע״ע. ד.וצ׳ אלתרמן, לנתן השביעי״ ״הטור

5 33 תשכץ לפותרי השבוע פרסי

 ת.ד. ת״א, דאר שמואל, גבעת וייצר, ש בני
 בר־יוסף, ליהושע קסומה״ ״עיר — 738

^ טברסקי. הוצאת

 — תל־אביב ,8 עליכם שלום סגל, נוינאלה
 הוצאת פלמחאי, פלמ״ח״, ״עלילות
טברסקי.
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