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אחריות: ^
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סיקסטנט בראון ן!
 1 המשוכללת הגילוח מכונת 6
כעולם כיותר 11
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— כמוכת שינו*
ק•1מ9 כהונתו אה לשנות המבקש פנוי

 על־סנת מראש, שבועיים על־בך להודיע
החדש למען חעהון במשלוח עיכוב למנוע

ץ ב ש 703>הזה העולס ת

 ״1703 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 5 יוגרלו הפותרים בין

מאוזן,:
 שחקנית .6 בעולם. הגדול היהלום .1

 מספד. נהי, .12 (ש״נז). איטלקית קולנע
.שחת בערימת אותה חפש לך .13 . . 15. 

 נמל .17 חושב. שוקל, .16 גפריתני. סידן
 שד. .22 סוף. .20 ההודי. האוקינום בחוף

 התווים. מסולם .24 זכותו!. על מחל .23
 הכוורת. מן דבש נאסוף .27 הפרה. קול .26
 .33 בצפון. קיבוץ .31 חיצונה. מישנה .29

 עכשיו. .35 עם. .34 (ר״ת) אוויר תצלומי
 התנועה. לוויסות משמש .38 יריות. מטח .38
 אמריקני. מטוס־ריגול .43 ביפן. עיר .41
 עומד רעוע, .45 במשהו. גמור בטחון .44

 מסך. פרגוד, .48 במקומנו. .46 ליפול.
 מגש. .54 ההיולי. ה״סתם״ .52 הורתי. .51
 בנסיון. אותן יעמיד .57 אויר. משב .55
 קטן. בית .61 יין). על (נאמר למזוג .59
 ת). נר״ אוויר חיל .63 לזכר. מילת־גוף •62
 אוון. .66 נפוץ. אמריקאי שבועון־אופנה .65
הישר התיאטרון מוותיקי .68 בתוכה. .67

 .73 מצרים. בדרום קדומה עיר .71 אלי•
 שקיבלה מדינה ׳74 סלע. או בקיר מגרעת

 הראשון החג .77 שטח. מידת .76 מיראז׳ים.
מאכל. פרי .78 היהודית. בשנה

:מאונך
 .2 מטפסים. בצמחים חוט דמוי ענף .1
 חמוד. .4.גדול. מים מקווה .3 הנצחון. אות

 אמוציה. .7 באו״ם. המעצמות זכות •5
 .10 באנגלית. הן, .9 מרכז. בהשאלה: .8

 המלחמות שלוש זמרת .11 בישוף. קסם,
 ישראלי משורר .18 השתחוויתי. .14 (ש״מ).
 משורר .21 מכוונתו. ייסוג .19 (ש״נו).
 בירת .25 צרפתית. קידומת .22 הדלות•
 .28 העליון. בגליל קיבוץ .26 הולנד.
 נודע. צרפתי קומיקאי .29 ״הלב״. מחבר

התור הרפובליקה של הראשון נשיאה .30
 .36 גוף. .34 בלע״ז. נצחון, .32 כית.
 נמוך. שמחירו •39 הפתעה. להבעת מילה

 .47 ברית. .46 סימבול. .42 סירב. .40
 קליע .50 יפנית. פרוטה .49 בקשה. מילת

 בתורכיה. גדולה עיר .51 זרחן. מצופה
 באפריקה. מדינה .54 הכרמל. בהרי כלא •53
 (כתיב הישראלי התיאטרון ממלכות .56

 .61 ממתיק. .60 השוואים. אחד .58 חסר).
 ישראלי פזמונאי .66 בן־תמותה. .64 קמה.

 חסר). (כתיב פנימית מהות .69 (ש״נז).
 קול .75 כך. .73 הגיע. .72 בעץ• אמן .70

גברי.

ץ ב ש 7ג ח ו0
 בעזרת סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

בריבוע. סמל כל מייצג ספרה איזו למצוא עליך והחיבור, החיסור הכפל, פעולות

+4־
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=- ♦ ט2ום+ו
 על־גב• ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את

 האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צרין הפתרון .1703 חשבץ : הגלויה
.30.4.70 — הפיתרון לסישלוח

ספרים. פרסי 3 ועוד ל״י 20 של כלפי פרס יוגרל נכונה הפותרים כין


