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 מצוי )14 גיאוגרפי. מונח )11 אדון. )9 מהר. לא )6 מועד. )4 קיצי. חודש )1 :מאוזן

 אחד )24 מנייה. )21 קפה. המגדל אי )19 לאחרונה. שם ביקר שרת משה )16 במים.
 אחד )33 לצאן. שוקת )32 היחיד. ההולנדי האצילים תואר )30 צום. )26 המינים. משבעת
 של חבר )38 שרב. יום )36 אותו. אוהבים אינם הילדים אבל מזין הוא )35 להתיפות. המרבה
 שכתב יהורי סופר )42 בן־יעקב. יוסף על שכתב גרמני סופר )40 ספורטאי. )39 אבירם.

 עותומני. כבוד תואר )48 הגיע. )46 לאשה. מיוחד )45 לאף. מתחת )43 ישו. אם מרים על
 )53 צ׳רצ׳יל. של האות )52 איזנהואר. יושב שם )51 הבירה. עיר )50 נשיא. של אלמנה )49

 ולא נוזל לא )58 לכותונת. מתחת )56 בלבד. )55 ביותר. הגדול הבינלאומי המוסד מזכיר
 תפקיד משחקת )63 חקלאית. שיווק חברת )61 אסירים. רגלי על )60 מעסה. )59 מוצק.
 בידי שכיח )71 בוטל. עליה הקיצוב )68 הובלות. חברת )66 זאת״. יבין לא ב״גבר חשוב
 משיטות אחת )79 והטלה. הכבש השה, בית )78 רעוע. לבנין שקורה מה )75 קיים. )73 הספר.

 מועדו. לפני שמקבלים מה )82 בה. לבקר מרבה גולדמן נחום )81 יונים. של להורג ההוצאה
 סוהר. ובבית באניה )87 מאוזן. 46 )85 הכנסת. יו״ר סגן שהיה מי שי החדש התפקיד )84
 משחק )94 סטאלין. שישאקלי, נגיב, )93 דגל. )91 חייל. כל כובע על )90 הרגיש. מהר, )88

 )99 גרמני. קומפוזיטור )97 ישראלי. ארכיאולוג )96 ספרותית. להצטיינות אות )95 חברתי.
 )105 עורלה. קצץ )103 ישראלית. לא משא בהמת )102 יבש. לא )100 ״לי־לה־לו״. מנהל
 בלילה. .יל1מב )112 הנשמה. את מסתיר )110 חיים. אנו בה המדינה )107 סיני. מטבע

 בפגים■ בולט )120 זרה. בארץ ציר למינוי אישור >116 בעומר. ל״ג לפני יום 34 מתחיל )114
 שם )128 תקוה. פתח ליד נחל )126 מפ״מי. ח״ב )125 הבעה. כלי )123 חור. עשה )122

 הכרמל. )135 בקיץ. )133 והחזה. של השני מהצד )132 לאו. )130 המוות. לפני )129 חיבה.
 מאורחי אחד )140 וופסי. וד״ר סנה ד״ר של ולאום מקצוע )139 זקן. )138 קהה. לא )136

 כשהוא )143 ירושלמית. ספרים הוצאת )142 בוגדן. היה הפרטי שמו )141 האחרונים. אילת
 אלהים. שם )148 צרפתית. פרוטה )146 בבני־ברק. תחבורה שירות )145 כבש. הוא גדל
 מפעל )153 אותו. מוסרים )151 אותו. שותים )150 היהודית. לבריגדה מוכר נהר )149

 קשה. ולא כבד לא )163 נחש. )161 במים. דרך )158 צנחנית. )156י.1גרמ יהודי הון להצלת
ין )170 חוץ. שר בעלה )168 המרחץ. בבית עובד )167 אנשים. לקבוצת חיבה כינוי )165  י
 )177 למתגייס. הראש בין )176 בתוכה. )174 נפט. מוכר )173 באפים. תלויים )171 רע. לא

)183 כביכול. החלש, מהמין )182 כן. של ההיפך )180 המדידה. פעולת את עושה )179 יהיר.

146 מס׳ תשבץ לפותרי ספרים פרסי
 צה״ל. ,562 צ. ד. ,231913 ט. דן, מרדכי
 טבריה. שמואל, קרית סיטון, יעקב

ירושלים. ,55 צפניה רח׳ אברהם, הוכוולד

147 מם׳ תשכץ לפותרי ספרים פרסי
 תל־אביב. ,22 קוק הרב רח׳ רוטקופף, רחל
 יפו. ,8219 ד. ת. הדם, יוסף

כרון הלפרין, שלמה יעקב. ז

הפילים. משפחת של ייצוא מוצר )185 בגליל. עתיד עיר )184 בארצות־הבדית. מדינה
 )8 מגש. )7 הגזוז, בתוך )5 מזרחית. אכסניה )4 בשבט. ט״ו )3 חיטה. )2 :מאונך

 התחתן )13 לחם. )12 תל־אביב. ל׳־לינבלום, ברחוב גם מסתובב )10 שאלה. מילת )9 וורשה.
 צייר )15 פלישתית. עיר )14 ביוגוסלביה. לא אף בהרבה, ממנו צעירה אשד, עם מקרוב

 בחשמל. מידה )18 מדונג. עשוי )17 כולו. בעולם והידוע באנגליה החי אוסטרלי קריקטורות
נרו )25 כן. כמו )24 ! תעלה אל )23 פתח־תקוה. )22 האוורסט. )20 מאונך. 28 כמו )19

מתקופה תחמושת )29 בטוקיו. לסוחר עובר מטבע )28 סלנסקי. במשפט אורן )27 יאיר.
 כשהיה פארוק, של דודו )36 מתה. )34 מטרות. )33 הימאים. מרד מנהיג )31 טרום־אסומית.

 מחתרת )42 בכי. של יללה )41 יהודי. ממשלה ראש )39 וחולדה. נתן של מקצועם )37 חי.
 לעבוד התחיל שטרן בורים ד״ר )47 ביזה. )45 ! תמלא אל )44 פעולותיה. שהפסיקה במרחב

הילדים. )61 טנא. )60 בגין. מנחם של המורה )57 הלבן. בבית האיש )54 בו. חזר )48 בו.
)69 .1939 בשנת הפולני החוץ שר )67 ל... שייך )66 הפרייה. תושבי )65 הניע. )63 ל... )62

 של דודה )75 לרגליים. הגב בין )74 נמוך. לא )72 .500 )71 הפה. בתוך )70 הריאות. תחת
 רות. וגם אסתר גם )82 טרקטוריסטים. קבוצת )80 מוקדם. לא )79 בעין. מצוי )76 אסתר.

 אות )90 סובטרופי. פרי )89 עולם. )87 חשוך. )86 ובודק. שוחט )84 טכני. מקצוע )83
 מפורסם. עץ )101 בפראג. יושב במזרע, ישב )98 קוריאה. של שכנתה )92 תי׳׳ו. הקריאה

 יכול לא )110 אחות. לו יש )109 ריק. לפעמים מלא, לפעמים )108 בבקשה. )106 פרח. )104
 הידוע. ההולנדי התואר )113 איראן. מלך תואר א) 112 .86 )111 הנשואים. לפני להנתן

 משותף )119 דורס. עוף )118 האם. בעל )117 וחלילה. חס )115 שור. ולא בקר בן )114
 )126 לחשד. נתונה היתה )124 הודית. אלוהות )123 אפרוח. לכל )121 ולמדגסקר. לקפריסין

 אזור. )132 כלום. לא )131 בדיבור. שמיעט נביא )129 ירושלים. בונה )127 תנ״כית. מחלה
 )144 קצף. של חבר )138 טורף. עוף )137 צ׳כי. דת כופר )135 ראשי. לרב כבוד תואר )134
 הפרטי שמו )151 באוקראינה. פרעות שנת )150 יין. )147 אותו. ואוכלים במים נמצא הוא
 דוד מתפקידי אחד ז157 הדלת. על )156 שר. )155 ענן. )154 מת. לא )152תיק. בלי שר של

 )165 ישראלית. לירה )164 יאיר. נרו )162 זהב. )161 בתוכי. )160 אבד. )159 בן-גוריון.
 הסיף. נרתיק )171 ישמעאל. אם )169 הדואר. סמל )168 ישראלי. שגריר )166 אותה. שוחים

 )178 פארק. )176 יהודי. סוציאליסט )175 !נשיקה תן )173 אפריקאי. ממשלה ראש )172
ההתפעלות. קול )181 הפרה. קול )179 פלשתינה. ליד בסוגריים

6 מסי תדוש לסוחדים הודאות
יום עד אותו ושלח המצורף התלוש את מלא

..................................... השם ,136 ת.ד. הזר.״, ,העולם למערכת 22.2.53
ה אליפות נ המעטפה על ציין תל־אביב.

.6 מס׳ תשבץ
הכתובת


