
ץ שב ק ת פד ענ ס מ ) 60(
 עד )7 !באחרים אי־תלות )1 : מאוזן

 1 שהודח צ׳כי מנהיג )13 !לב מחריד נין
 השומר של ״א״ ארץ־ישראלי קיבוץ )20

 בריות! )26 !מענתות הנביא )25 ! הצעיר
 !למתפללים קורא )28 !יתר רגישות )27
 חפירה! כלי )32 !הפר, מן היוצא שאון )30
משערי )37 !ישראלי ארכיהגמון )35

לק מפלגתי ציוד )41 !רעל )39 !הארץ
 בין היושב ניכר בן )43 !הבחירות ראת

 )48 עץ! )416 טורף! עוף )44 היהודים!
הש )50 ! המוסלמים על אסור )49 !אומה
 שארית! )53 !המתקרבת העונה )51 ! גחה
 !ילד )57 !קובץ )56 !צבאית יחידה )55
 ! חינם )62 !יעקב מבני )61 !נתיב )59
 יהודי בריגדיר )67 !עני )56 ! הצלה )64

 )71 !לא עוד )69 אפריקה! בצפון שנהרג
 של גנרל )73 פרטי)! (שם בלט רקדנית

 שמחה! )77 ! מרמה )75 !הצרפתית המהפכה
 ! להבה )81 !הראשונה פארוק אשת )79
 של אויבו )84 !הראשון הטיטואיסט )83

 בעלה )86 !מעבר )85 !צה־טונג מאו
 שמ־, )87 !סטנוויק ברברה של לשעבר
ש הכת בן )88 !מלוא אשת של הפרטי
 )90 !עלי מוחמד ימי עד במצרים שלטה
 כלי )95 !כן כמו )93 !ריב )92 !תנופה

אופיי גרמני שם )97 ! מתוח מעור זמר
 )101 !סיאול את החוצה נהר )99 ! ני

 חלק )105 !קשר )103 !מפא״י מסיעת ח״כ
 !בהיר לא )108 !מעוברת )106 י! צמח
 )111 !אופינית, הוליבוד״ת תופעה )110
 מטבע )112 !שם לו שרכש נצרת יליד

 למקום! מקום בין מבדיל קו )113 ישראלי!
 עץ )116 !נמוך בסא )115 !קילקול )114
 )119 !לחיות אי-אפשר בלעדיו )117 !קטן

 1 תל־אביב שכנת )121 !אברהם בא משם
 !חפץ על תשלום )124 !אכזב נחל )122
 חברה )127 אנגלי,! קאריקאטוריסט )126

ממו אמריקאי צייר )129 !עתונים להפצת
 !לנסתרים הגוף מלת )131 !ספרדי צא
 חלק )135 !קטן מסמר )133 !הן )132

 נביא )139 !נישא )137 !יריד, ממנגנון
וב צנורות מתקן )140 !מלכים שהכתיר

 )144 !אביב תל מוזיאון מנהל )142 ! רזים
 ! החמשית היבשת )146 ! בארץ דוהרת

בקושי! אותו משיגים )150 !קשה לא )149
!הברק את המלווה אדיר קול )151
)154 לעיל! נזכר )153 אדם! חיי זמן )152

 בקצה )156 !חזק א) 155 !ממשלה חבר
 )159 !ישראל משבטי אחד )157 !הזרוע

 הנאה! )161 מעץ! בית )160 נשמתו! נפח
 הנשק גאוות )170 !פרוק של ארוסתו )166

 עם לשתוף המטיף עתון א) 170 !העברי
 )175 !לפני )173 !מלכודת )172 ! הערבים
 )177 ! רמה )176 !האנטי־קומוניסטי המחנה
 שיטת לפי שחולקו מנות )178 !סקירה
 )183 ניגוד! )180 !עורף )179 במדבר! הצנע

 כבוד שם )186 !שחיתות )186 !תפארת
 )189 !מודרנית לאשר, חיוני )187 יהודי.

 ! יוסף ד״ר של עסקו )190 !!טורפת חיה
 )197 !האמונה תורת )196 !מעשה )194

להל החליטה פרם )198 ! המפורש השם
 טפול )203 ! משועבד אינו )199 !אותו אים

 !אותו מחפש הנוער )205 !בתרנגולות
 !אחרים לרצון נתון )208 !משפט )207
 גדוד! מפקד )213 !נגישות )212 !ישן )210
הש מלת )217 מתקשט! )216 גויה! )215
 מכסה )220 !גרמניה עולה )218 ! אלה
 החציר! רכוז מקום )222 !האדם גוף את
בינ ארגון )224 ! עתיק צבאי ציוד )223

 )230 !גניבה )229 ! זע )226 ! חשוב לאומי
 )231 !נבל על לנגן אהבתו בשל התפרסם

 )233 התישבות)! מקום )232 '1 כפיפה יתד
 הכתוב! את מסיר )234 !לראש מעל נמצא

 ! שם נכשלה הקומוניסטית המהפכה )235
 זד, סמוכים הרים שורת )239 !שר )237
 )244 !נמל עיר )241 !סיאם )240 !לזה
 לע אהוד )248 !חשמל יחידת )246 !זר

 מיניסטר סגן )251 !שלטון )249 !ההמון
הש ״האדם במאי )253 !האמריקאי החוץ

 הפרי את אורגים אנשים )254 ! לישי״
 מספיק! )255 ! העלה את המשי ותולעי עצמו,

שנר פוליטיקאי )258 !בהמה שומר )256
 !במרחב בירה )268 !אריג )264 ! צח

 ! סעודיה בירת )273 !אביו אשת )272
 )276 !האדם של ביותר הנאמן החבר )275
 מיכל )281 !בכי )279 !צמוד )278 ! מטה
 !ממושקף נשיא )283 ! לנצח )282 ! מים
)287 !דז׳וגשוילי :האמיתי שמו )285
 העתון! לתוכן אחראית )288 !במספר גדול
 )291 !אקסוטית אמריקאית שחקנית )290

 !גדול לא )294 !קטן )292 !צרפתי מטבע
 )298 !בלילות מילל )297 !האם בעל )295

 !גרמני קומפוזיטור )299 !עתידות חוזה
 אבר )302 !חשמל יחידת )301 !עליז )300

הה ראש )306 !סמל רב )304 ! רואה
סיס חצי )310 !הראשונה הסורית פיכה

 יושב )312 !מכתבים נושא )311 : אצ״ל מת
 סגן )316 !חיים שבק )314 (ר״ת)! ראש

1 ישן )320 !צעיר )318 !מחלקה מפקד

תשבץ
 מנדטורית! פרוטה )323 !התקוממות )321
 פעל )326 !לשלמו אוהב אינו האזרח )324

 רב! פי על )327 !אוכל ונושא רגלים ארבע
 !האהבה כמולדת מוניטין לה קנתה )329
 )335 !למוד )333 !עם )332 !סיפרה )331

 הגוף מלת )338 מנוסה, )336 ופחד! מורא
שנכ עיר )340 !מאכל עשב )339 !לנסתר

 )342 !מהדי אל מחיילי קיצ׳נר ע״י בשה
 )346 !שחוז )344 !צד,״ל חטיבת סמל

 אבי )348 !יורק סרג׳נט תפקיד את שיחק
 בארצות שמש שטופת מדינת )350 האב!

 )354 !מכשף )353 !שנים )352 !הברית
 מאז ממשלות שלוש להרכיב הספיק כבר

 )356 !פרנקו מולדת )355 !שנה אלפיים
 )357 הוליבוד! סרטי של הגדול הגנגסטר
הגמל. גב את שבר האחרון

ך נ או הר אם )3 !צבאי זרוע )2 :מ
 להוד עלול הוא בו, מטפלים טבחים בה

 ע״י שונה שנתיפו בסיביר, נהר )4 קלקל!
 בגרוש״! ״אופירה מחבר )5 !אטומי כוח

ה )8 !מתנה )7 !סיני ממוצא משקה )6
 )10 !עדר שומר )9 !סגוף הקשה חלק
גבול )12 !הפה מן הנוזל מיץ )11 ! פרח

 יורה )71 !המיטה ובין בינך )70 !המה
ארצות־ר,ב של השני הנשיא )72 !פצצות

צו )74 האומה! לבעלות העברה )73 רית!
 )76 ! מריבה )75 !פוליטי מפגן של רה

 החוץ שר )78 !שחורה צפור )77 !סוף
 בשפת יפה, לא )79 !צ׳מברלין בממשלת

 וגולד (״נרקיס גרמני סופר )80 !ילדים
 )82 !לחיילים כל־בו חנויות )81!.מונד״)
 !מפורסמת שערות ■גוזזת )89 !בפנים

מת על צלום )93 !רוצה שבחור מה )91
 שכיבה )96 !מצעד )95 !מכה )94 ! כת
 )100 !הקומוניזם מטרת )98 ! הגב על

ה מאור )103 !רוח )102 !הצבא תפקיד
 ההיפך )106 !תת־מקלע ).104 ! רומנטיקה

גפ מטע )108 !חיים דרך )107 !דקות של
 מסתירה האשד, )110 !חורבן )109 ! נים

 תוספת )120 !גבוה קצין )118 !אותו
 )125 ! תזונה חוסר )123 !הסיגריות למחיר

 מקלל טוראי כל )128 !תנור )127 !תקין
 )130 !עגבניות למיץ דומה )129 !אותו

 ! רחב לא )134 !מאור )133 ! אחד־עשר
העו לאור יוצא )136 !נבחרים בית )135
והתאהב אביה את ירש דוד )137 ! לם

ת ר מו תז ת ה אלי שר ב הי באדהיי

קוסוכיצקי סרגיי רוזנברג, עליזה בנרית :הבמה מאחורי
,שבעיםהיו המוסיקאים

הרוח כלי של קולקטיבית תה שתיית :כהפסקה
צמא נשאר הקהל

 1 הכדור יוצא ממנו )14 !ישראל מערב
 !תהום מי מקור )16 !לעינים מעל )15
 !אנגלי פילוסוף )18 !הלבן הספורט )17
 )21 !מראה )20 1 (ר״ת) תורה ספר )19

 בן )23 אישי! נשק )22 מוניות! חברת
 )31 !נשפיה )29 !הולנדי תואר )24 !ישי

 !כרוז )34 !לוחם חייל )33 !ידים מעשה
 גם )40 !המדינה הנהלת )38 !עזבון )36

 עוד גילה אינשטיין )41 !נקבה וגם זכר
 לו! מתנגדות הדתיות )43 !שווי )42 !אחד
ה בימי גדול כהן )46 !.גבוה מגדל )45

 נערך )52 !די לא )48 !פגע )47 ! שופטים
 שמו )58 סובייטי! אוירון )54 בפורים!

 ממים- )60 !וקומפוזיסור מנצח של הפרטי
 קיי־ צ׳יאנג אשת )63 !החדשה איטליה ד

 ממשלת ראש של הפרטי שמו )65 !צ׳ק
 !נייטרלית ארץ )68 ! קיפולים )67 !הודו

הב פרסות )69 !לבן צלב הוא שדגלה

 רימסקי׳קורסקוב )139 !מעמד )138 !בה
 עולים מחנה )141 !שמה על באלט חיבר

 )143 ! לכנסת שהפך קולנוע )142 !בדרום
 גוף )147 הצלה! )145 מס! )144 חיים!
 מזכיר )154 !הגלבוע שכן )148 !נבחר

 )157 !לויכוח נתון לא )155 !הממשלה
 דור )163 !אומה )162 !זבל )158 !טפש

 חטיבה )165 !בהיר אדום )164 !העתיד
רהי עושים שם )166 !שהצטיינה לוחמת

גדו עוף )168 אלפים! עשרת )167 טים!
לפ שיכון )171 !שאלה מלת )169 ! לה

משו מחזה )177 !קלה דחיפה )174 ! רות
 !בהמה של השד )181 !סוף )179 ! מר
 !ענבים נותן )187 !השמים מן רעש )182
 מגישי אצל להשיגו שאפשר תענוג )188

 חסר )191 !ריחני צמח )189 !זה תשבץ
אמ קומיקן )193 1 קטן ילד )192 !חינוך
)198 !סנדביץ׳ בשביל היוני )195 ! ריקאי

 דבר )199 !הזח העולם יופיע לא בלעדיו
 )202 ידיד! )201 מועצה! )200 שהושג!
 )204 שוקיה! בשל שהתפרסמה שחקנית

מוג בלתי זמן תקופת )206 !נגינה סימן
 רוח בלי )208 !השדה צמח )207 ! דרת
 )211 ! מתמדת בעליה נמצא )209 !היים

וחש דין )214 במים! רק העוסקת חברה
 כל )219 !מצחיקה )217 !ציץ )215 ! בון

שמי יחידות )223 ! לייצגם מתימרת מפלגה
 עוף )226 !תותחים :מקצועו )225 ! רה

 כספים מכניסה )228 !חטא )227 !טורף
 !המדינה קום מאז נתדלדל )236 !לארץ

 אין עצים מרוב )242 !מפריע דבר )238
 )244 !מספקת סיבה )243 !אותו רואים
 אלחוטאים: בלשון )245 !כסף בו שמים
הש בעיני חן מצא לא ביקורו )247 !מובן
 !צחות )252 !ברזיל בירת )250 ! מאל
 שנאשם קומפוזיטור של הפרטי שמו )255

נקי! )259 !סין שליט )257 !בפורמליזם
!הדרומית אפריקה ממשלת ראש )260
הפ מפני מחסה )263 !דת איש )261
!ובור,ו לתוהו בעוד )265 ! צצה
האופוזיציה חבר )267 !רע לא )266

הפ שמו )270 !חוזר קול )269 !באנגליה
 )271 !לשלום נובל פרס מקבל של רטי

 נוזל )274 !באמנות עוסק )272 !בריטניה
 מפורסם! נורווגי )277 !אוירון )276 !אדום
סי )282 !נשים מבהיל )280 !דעה )279
 ! הפרקים התרחקות )284 !מוסיקלי מן

 סופר )288 !בבקשה )286 !סוסה )285
 נרתיק! )289 ד,משביר״)! (״יוסף גרמני

רו אינו )296 !תעופה )293 ! מודע )290
 מלקקים )299 !ערום לא )297 !כבוד חש

 )305 !אילת של מתפקידיה )303 !אותו
 מטבע )308 !למעלה )307 !גדולה צלחת

שג )311 !בזרוע חיבור פרק )309 !סיני
לאו טעם מוסיף )314 !החדש ארד,״ב ריר
 הליגה כל )317 !נמוך יותר )315 ! כל

הח )319 !טורף עוף )318 !להגנתה יצאה
 גר! )322 !האשד, בשער שוכן )321 ! למה
בע עיר )324 !(בערבית) ארכיבישוף )323
 מפריע )328 !עבודה בהמת )325 !הירדן בר

 בבית דיור יחידת )330 !לך וגם לשכן
 הסתת )332 !שאלת מלת )331 !הסוהר
 מקלע )336 !האשד, בטן )334 !חושים
 הסוכן״! ב״מות הבנים אחד )337 !בריטי

 ד,נצ־ ״שער גבורת )341 !לבן משקה )340
 חלק )345 !רותי של אבא )343 !חון״
הא הצד )346 !הישראלי בתפירם קבוע
 מפתן )348 !באו״ם הודו נציג )347 ! חורי

 באיטליה! גהר )350 !פראי )349 !הפתח
עבה. לא )352 !כן )351

שימ התשבץ, פותרי בין :הפרסים
שבו תוך למערכת פתרונותיהם את ציאו
 יוגרלו ),29.3.51 עד הדואר (חותמת עיים

וחזור הלוך טיסה )1 :הבאים הפרסים
 רביעית)! (מהד קרילוב״ ״משלי )2 !לאילת

 )5 !אלתרמן .1 השביעי״ ״הטור )3—4
 חלקים! שלושה אז׳וב, ממוסקבה״, ״הרחק

 )8—9 גורקי! מ. הבריות״, ״בין )6—7
הנע ״טיול )10 ולוסיק מירקו ״חניבעל״,

סגרם. אנה המתות״, רות
ץ בתדון ב ש 59 ת

 רוברסזן! )9 הרמן! )5 פת״בג! )1 מאוזן:
 )18 רות! )17 לד! )16 זו! )15 הא! )13

 )גז!23 נוא! )22 הלו )21 דיו! )20 ניסן!
 מטבח! )30 דמום! )28 יוד! )26 קם! )25
 כן! )38 יחי! )36 כג! )35 אף! )34 רזא! )33
 )46 פס! )44 פסח! )43 ואפר! )41 חוי! )40

 )54נבד!0 )53 טלאח־א־דין! )49 !10 )48 רך!
שמאל.

 הם! )5 גב! )4 בור! )3 ת״ר! )2 מאונך:
 )11 רזיאל! )16 סהרה! )8 מן! )7 מר! )6

 ליק- )16 אולימפוס! )14 סדום! )12 סוס!
 )24 נדבק! )22 נגד! )19 גו! )18 סאכסס;

 חגו! )31 וז! )29 חשמל! יחידת )27 זמרי!
 נחור! )39 חד! )37 אחפר! )34 טיפכא! )32
 ס״ן; )49 צים! )4זז כלב! )45 ארח! )42
נא. )52 דש! )51 אד! )50

ס סי ר׳ בר ת בו ץ ד שב 55 ת
 רפפורט, רח׳ ישראל, בית שור, פרץ )1

ירושלים
חיפה. ,30 ארלוזורוב רח׳ גינגס, שמואל )2
נתניה. חלוצגיויץ, בית ראובן, זכריה )3

)60( ענק לתשבץ תלוש
 י לפתרון לצרף יש דלהלן התלוש את

 י 136 ד. ת. הזה, העולם למערכת ולשלוח
 ן לציין יש המעטפה על תל־אביב.

,לתלוש צורך אין ענק״. תשבץ ״פתרון
העמוד. כל את 1
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