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 ״תשבץ המעטפה גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין ״.1741

ן ז ו א הש .5 חוזר. .3 אביון. דל, .1 1מ
 את להורג שהוציא אנגלי מלך .7 אור. לכת

 עמד .13 נפח. .12 ישראל. מלך .9 נשותיו.
הת .17 מהוה. .16 מאד. עוין .14 שלו. על

נמ .21 שלם. למצב החזרה .19 בדעה. אמה
 שבח. קילוס, .23 ספר. .22 כזה. היה רוד
 מילת .26 מסויים. בתחום ידיעות מכלול .25

 מטבע .31 קיבץ. .29 עכשיו. .27 שלילה.
 .34 כשר. לא .33 גרמני• מלחין .32 יפני.

 ילדים. .35 למעיל. המחובר לראש כיסוי
 מערב. צד .38 ביזה. גזל, •37 לחן. זמר, .36
 ציפור .44 נשיבה. .42 ממלאכתו. שובת .40

 חלקי. באופן שרוף .45 העורבנים. ממשפחת
 .48 ישראלי. וקולנוע תיאטרון במאי .47

 כף .49 רומא. של האגדיים ממיסדיה אחד
 .51 ברמודה. איי ליד ארצות־הברית, בחוף
 .53 בהמות. אוכלות ממנו .52 שבר. אסון,
1066 הייסטינגס קרב מנצח אנגליה, כובש

 אלף השיטו פניה .57 מועד. .56 לספי.
חיוב. מילת .59 מפלגה. .58 אניות.

ך נ ו א שריד. להשאיר בלי שורף .1 :מ
 עליון שופט .5 איש. .4 ארגמן. •3 בטן. .2

 פרטים. כתיבת .7 מדויק. מדע .6 שהתפטר.
 שביל. .10 ואיננו. נעלם .9 יסכים. יואיל, ■8

 .15 מצרית. מלכה .12 לאמריקאי. כינוי .11
 מאכל. ירק .16 הומרום. ביצירות יווני מלך

 הארץ. במרכז קיבוץ .20 הרי. .18 לכאן. .17
התי בים אי .24 בוטים. דברים אומר .22

 תגמול .27 סאפפו. המשוררת מולדת כון,
 בהמת •30 יבוס. היא הלא .28 רע. למעשה

 של הפרטי שמו .39 הריגה. .35 משא.
 .43 המלאכים. אחד .42 משחק. .41 נורדאו.
 קמל. נבול, .44 הרחוק. במזרח דת מחולל

 כבוש. .50 אלפים. עשרת .48 סנדויץ. .46
 .55 הצלה• פדות, .54 יהודה. של בנו .52

סיים. גמר,

ו74י חשב?
 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא יש וחילוק כפל חיסור, חיבור, פעולות של
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 הגלוייה: על־גבי ולציין ת״א, ,136 לת.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את

למישלוח האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון ״.1741 ״חשבץ
.20:1.1971 — הפיתרון

ספרים. •ישי 3 ועוד ל׳׳י 20 של כשפי פרס יוגרל צכונח חפותרים נין

 המקסי, שמלת תחת
 המגפיים 1א המכנסיים

 הגרבונים על או
בחורף חמימות ליתר

ברסנים
* • ♦

סטריט בתר

 לברכיים עד הגרביים
שלל  הצבעים ב

 הפטיכדליים

די׳ ל 2.25 1 ב ל ב

י י \

הטניויזיה מקלס

1א £ £ 5
ס 5.6001013  1101:נכ6/ו17 ת

 £11911511 תס 50001018
1ת011 ס 11 50001015 6? 

15(5 6 0 0 1 011 061111311
ס 50001015  11311311 ח

ס 50001015  8ק3ת155 ת
ס 50001018 0 ת 1 0 6 1 0 
56001015 011 0 5 ן3ת6 1נ 3 
 511551311 0ת 56001018

50001013 011 1 3 5 1 0^

.3 7■\^ £351631 1 5 6 1101110 1£ . 

ן01 861. 1 נ 1 .9 7 .5 0 110111 11063?

.,£ 1 0ס5 0 ס0 £  א.
'.1719.^.1 6 1 .,1(5 1110773 01311? 44 

.36247 50110?

ז כ ר מ  
מגע עדשות

נ>0א1כ̂>1 א3££ 0£א1£5
לנס" אישון - ״גרוזוהסקי

 רח׳ פנת ,5 שניאור רח׳ תל־אביב,
ת .55029 טל. ,20 פינסקר ו ע  ש

ה ל קב לש נשמח .11—17 — ה
בקשה. לפי הסברה חוברת לוח
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