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 ״.1705 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 3 יוגרלו הפותרים בין

:מאוזן
 ויכוחים. המעוררת ישראלית הצגה .1
 ארצות־הברית .13 (ר״ת). למעלה נזכר .11

 לאחרונה ביקר בו אי .14 שם. מסתבכת
 אפרים. של מכינוייו אחד .16 האפיפיור.

 סירוב. מילת .1 הראשון. הרמטכ״ל .18
 יסור .22 קול. בת .21 אותם. ינערו .20

 —י״די כ״א, (במידבר מקום שם .23 הצידה.
 .26 אברהם. של בבריתו הביא .25 י״ט).

 התלמוד חלק .28 מנוחה. שקט, .27 מיהר.
מנ .31 קרובים. •30 המישנה. את המבאר

הדרו קוריאה נשיא היה .33 אשכבה. גינת
 -בפומבי. .37 ממלכה. .36 התקרב! .34 מית.

בי .44 עיראק. מאתרי אחד .43 כאב. .40
ה התנועה אבי ,17ה־ במאה הולנדי שוף

 שמו. על הנקראת ינסניזם הנוצרית דתית
 — הראשון שמו קדום. צ׳כי אסטרולוג •46

 אדום. משקה .49 דרך. מורה .47 טיכו.
 שוט. השורש מהטיות אחת .52 עבורו. .50
 התיחסות .55 שלי. הפה .54 קרס. .53
מב .59 באנגלית. אתה •58 ובוז. גועל של

 עומד אמריקאי, אדמירל .61 מצוחצח. ריק,
 צבא של המאוחדים המטות לראש להתמנות

משו .65 נשית. תכונה .63 ארצות־הברית.
 .18וה־ 17ה־ במאות ידוע הולנדי ומחזאי רר

 דון בשם מחזה כתב פיטר. הפרטי שמו
ניענוע. .67 למאור. אמצעי .66 קישוט.

כאלה• הרבה יש גדול לנהר .68

:מאונך
כבוש. צמר .2 האפיפיור. מתוארי אחד .1

 עם הצלה .5 ידעו. הן .4 כהה־עור. .3
ב והרע החושך אלוהי .6 הידיעה. הא

 .7 (כתיב־חסר). הקדמונים הפרסים אמונת
 .10 זכרון. מצבת .9 לפני. •8 עבים. קולות

 .12 בדרום. קיבוץ .11 שימחה. תרועת
 מישקל. מידת .13 הפיזמונים. מצעד פיזמוני

 שיכון מקבלים אלה .17 האצה. מילת .15
 המאה. בראשית עברי עיתון .21 חינם.

 ף אשר; .26 הנשימה. בדרכי מחלה .24
ממ ראש היה איטלקי. מדינאי .27 אותו.
 .29 .1945—1953 השנים בין איטליה שלת
 מסיפרי אחד .35 קולית. תבונה .32 פרס.

ה החצוצרן של הפרטי שמו .38 התנ״ך•
ה התורכים מייסד .39 אלפרט. אמריקאי
קומו במדינה בנק של מצבו .41 צעירים.
 באופן .45 מאוזן. 13 בירת .43 ניסטית.
 מפקד .51 ידוע. צרפתי סופר .48 מוחלט.
 .54 תיבות). (ראשי הגבול במישמר פלוגה
 ברחנו. .56 לעסק. חבר .55 בפשטות. מדבר

 פעוטות. .60 פאריסאי. אופנה בית .57
 היה .64 אכזב. נחל .62 הקשה. כלי .61

בורמה. ממשלת ראש
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