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יש בלש .1 :מאוזן

 ; פחד .4 ; מפורסם ראלי
 תנועת .10 ; משה אחות .8

 ;סוד .12 ;חירות של הנוער
 .16 ;נקבה שני, גוף .13

 אהרון .17 ;שאלה מלת
שחרו למען .19 ;משה אחי
 ;בכי .20 ;ביירון נלחם רה
 ;הששי לג׳ורג׳ מרגרט .21
 ואין אבד הצדיק במלים .23

 פרק מתחיל לב על שם איש
ב התורה .24 ן זה ישעיה
 ; נפט למצוא אפשר עזרתה

 סופר .27 ;ברירה מלת .26
 באזור דליקה בעל צעיר,
 פרטי עברי שם .29 ; האש

יע ישבני מה .31 ; לנערה
 ;במצרים למצוא קיוו קב
 ;מיושנת בצורה הם, .33
מתחי הדיברות מן כמה .35

 חברת .36 ; זאת במלה לים
 ;שד .38 ;ישראלית תעופה

 .41 ;ישראלית בירה .39
 מעשה .43 ;זבולון של סבו

יהו עשרה .44 < לא־הוגן
.13 לגיל מעל דים

ך נ או  טוב עץ, .1 :מ
 .3 ; מספיק .2 ; לרהיטים

 בעמק יישוב .5 ; המדתא בן
 1 אנגלית אות .6 ; יזרעאל

 .8 ;סוס־משא כל על .7
 .9 ;איילון אלוף של פיקודו
המצ מקבלים אותו הנשק

 ;למשל שולחן, .11 ; רים
 חיל .15 :הבעת־כאב .14

 היתד, חולדה .18 !נשים
נוצ דת אשת .20 כזאת;

 ; קץ ללא תאור .22 ; רית
 רוצה היה שאידן מה .23

 אניות .25 ;מישראל לנתק
ב עוגנות מצריות מלחמה

 :זו ישראלית עיר קרבת
 יעיל משרדי מכשיר .28

נמ בו המדבר .30 ;מאד
 משה .31 ;כונתילה צאת

 נשיא .32 ;לאחרונה כרמל,
מ אחת .34 ז סינגמן ושמו

 ; חיפה עיריית של חידושיה
 .37 ; הפועלים תיאטרון .36

 ;העצמאות במלחמת מבצע
מס .42 ; האיטיות סמל .40
אוניות. פר

חילופין
 ארונות עם חדר 2\ בת לוכסוס דירת
 ביאליק קריית במרכז נוי וגינת קיר

 הכרמל; הדר ממרכז נסיעה שעה ;רבע
 מוצעת דקות) 10 ׳5 כל אוטובוס

 בתל־ חדרים 3—2\ בת דירה תמורת
אביב.
 או קנייה הצעות גם בחשבון באות

 פרטיים) מאנשים בלבד(רק מכירה
 או תל־אביב 71490 טלפונית לפנות

 הניצנים רחוב רמת־גן׳ הורוביץ, ד״ר
10

\

דכי תשומת
;לב תשומת

חדשים קח־סים
 לדצמבר 1וב־ לנובמבר 30ב־ מתחילים
 חדשים 3 במשך לימודים מתחילים

וגזירה תפירה
 וקונפקציורים, לתופרות למשתלמות,

 ולמודליזציה. לגזרה מזורזים קורסים
 חדישות. וצרפתיות אמריקניות שיטות

 וקונפקציה מדה
״ליאונורה־ולגזירה לתפירה כי״ס

 תל־אביב ׳72 •המלך שלמה
 החיות גן על־יד

ה מ ש ר ה  ה
4—7 ,1—9מ־ יום יום

השיר מעלות
 על בן־ניסן עמנואל החליט אביב, תל ^
ל העביר לקרן־המגן, מקורית תרומה 011

 הסביר תהילים, ספרי מאד, ך,בטחוןמשרד
 שלמד, באמונה מאמין ״אני :לווי במכתב

 צבאנו לנצחון תביא בצד,״ל תהילים שאמירת
מודרני.״ או כבד מנשק יותר

¥ ¥ ¥
שנאתי רחמים

 אלי- ביקשה הברית, ארצות דאלאס, ך*
עק את לגלות מהמשטרה קורטיס נור *1

מז נתנה לו עובר־אורח, קבצן של בותיו
 מאה מספר שנים לפני החביאה בו ישן, רון

דולרים.

¥ ¥ ¥
לתפקיד מחוץ

 גרטה השוטרת נאלצה אוסטריה, וינה, ^
 בעת כי מפקדיה לפני להודות הרבינגר 0£

 ליטול כייס־גוסע הצליח בחשמלית סיורה
ב שילינגים 200 שהכיל ארנקה, את ממנה

 שלה החודשית המשכורת המחאת את מזומן,
שלה. תעודת־ד,שוטרת ואת

¥ ¥ 41

אהבה קריאת
 ב־ ולהדפיס לחזור ביקשה העיתונים, ך*
 למערכות סמית לואיס פנתה ניו־יורק ^

 : הסבירה גירושיה, על הידיעה את שנייה
 לו אתי. לצאת מזמן שרצה אחד גבר ״ישנו

 מתקשר היה וודאי בעיתון הידיעה את ראה
 אותה ראה לא שהוא בטוחה אני לכן אתי.

הראשונה.״ בפעם

¥ ¥ ¥
!״רוץ קלה ריצה״

 הראשית הרבנות אסרה תל־אביב, ך•
 מסביב הריצה עונש הטלת את לצד,״ל ^

 נימוק תוך השבת ביום המסדרים למגרש
 הוא הדבר כן אם אלא בשבת לרוץ אין כי

לבית־הכנסת. ריצה כגון מצווה, דבר

¥ ¥ ¥
דינלוך שדינלת, על

 ה־ הספרייה ספרן גילה לוב, בננאזי, ך<
 תלשו ערבייש קוראים כי אמריקאית ^

 דגל את חדשה גיאוגראפית מאנציקלופדיה
קור כי למחרת לגלות התפלא לא ישראל,

 ערב ארצות כל דגלי את תלשו יהודים אים
אנציקלופדיה. מאותה

¥ ¥ ¥
תנאי על אהבה

 בעל בר־זאב יצחק השופט חייב צפת, ^
 שבוע משך לד, להביא אשתו את שהיכה 01
 כרטיס יצרף אליו פרחים, זר ביומו יום מדי

 באהבה היקרה, ״לאהובתי הכתובת נושא
 הזר את להציג הנאשם שעל הוסיף מבעלך״

הגשתו. לפני לבקורת במשטרה

¥ ¥ ¥
התמהות תקופת

ו  טלפון למספר אלמוני צלצל חיפה, ף
 צעירה עם ממושכת שיחה ניהל מקרי, ^

 נאלץ הקוו, של השני הצד מן לו שענתה
 כאשר הצעירה עם שקבע הפגישה את לבטל

 כי הסבירה בשיחה, התערבה הצעירה אם
בלבד. שבע בת בתה

¥ ¥ ¥
היתומים בריכת

 אמי נעלמו חפר, עמק עין־החורש, ^
ה מבריכת מסתורי באופן הדגים הות 01

חד אמהות לקנות המשק את אילצו מדינה,
שנת הדגים לכל לירות, 150 במחיר שות,

ייתמו.

¥ ¥ ¥
התעשיה בעזות התאחדות

הטלפו מרכזיית טלפוניסט טעה צפת,
 לילדים״, ״בית־ד,חרושת את בקיש נים, ן

ליולדות. בית־החולים את לבקש עמד כאשר

945 הזה העולם14


