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 ״.1751 ״תשבץ המעטפה: גבי על ולציין תל־אביב, ,136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין

:מאוזן
 )5 מברית־המועצות. מפורסם עולה )1

 תל )10 ישראל. משבטי )9 קובץ. מחברת,
 שייכות. מילת )13 תמים. )12 חורבות.

 רש. )19 מחצית )17 תוספת. )16 רעל. )14
הרא האשה )21 העצם. בתוך נמצא )20

 זרע. )25 מוסיקלי. רימן )24 במדינה. שונה
 זין. כלי )27 יוון. של הקדום שמה )26
 למלכי תואר )33 העץ. מצמרת נופל )29

 )38 ראוי. )36 הנצחון. סימן )35 מצריים.
 של יורשו )41 ליבשה. יבשה בין )40 ספן.

 האילן. בסים )43 שייכות. מילת )42 נאצר.
 חוגה. חג )45 <כ״ח). עגולה רחבה )44
 )52 במלח. הושרה )50 צפונית. רוח )47

 )56 נחרש. שלא בור שדה )54 ידוע. רשע
 לאותו בן )57 העובדים. הסתדרות מראשי

 בכל שם להיאחז רוצה ישראל )59 אב.
 ! שקט )63 החוף. אל המתנפץ נד )62 מחיר.

 )66 נחש. מין )65 המפד״ל. צעירי ח״כ )64
 לנדית. בה רק מצוי )69 פרוסה. )67 נפטר.

המס מלאכת )73 על... נוסף )71 מתת. )70
פופולארי. ספורט )74 גר.

מאונך:
תורשה. נושא )3 מצבר״ )2 בושם. מין )1

 רסיסי )6 גומה. בור, )5 בריח. על סגור )4
 יקפץ, )11 בים. גדול טורף דג )8 לילה.
 מקראי. טורף עוף )12 אחת. רגל על ינתר

 הבשן. מלך )16 בראש. להיות צריך )15
 מכינויי )21 אמונה. )19 חריף. משקה )18

 הנשיא בית )25 גץ. )23 שוק. )22 השכוי.
 אנקול. )30 חיפה. ליד ישוב )28 ומשפחתו.

 )34 משלח־יד. )32 נוזלים. למדידת כלי )31
 )37 אתיופיה. של המקראי שמה )36 לאום.
 סוג )42 תא. )39 להפרדה. וילון )38 עליון.
 בטאונה )47 ערימה. )46 מדברית. אדמה

 )49 קיץ. בהרת )48 מצריים. ממשלת של
 יפה. )53 קטן. חתול )51 ריבית. )50 גדוש.

 כופר. )56 בשער. פתח )55 קונסרבטיבי. )54
 ל״ב, (יחזקאל סגרים ערימת )60 ריחם. )58

 מהתנור. כלים להוצאת ברזל כלי )61 ה׳).
 )68 תוקפו. נגמר )67 מאוזן. 71 כמו )62

כלענה. טעמו )72 גב. )71 טייר.
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 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: גבי על ולציין ת״א, ,136 לת.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
למישלוח האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון ״.1751 ״חשבץ

.31.3.71 — הפיתרון

•גרי*. פרשי 3 ועוד י ל׳ 20 של כשפי פרש יוגרל נכונה הפותרים כין

 מבטיחים אחרים
■1ו111012ו51י£1ו כ* אנו אד

 הפיאה את מתאימים
 ראשך מידת לפי

 לאיכותה ואחראים
 חייה. אורד לכל וגמישותה

 בה לשחות תוכל
נפשך כאוות
בעצמו! ותווכח אלינו הכנס

י0\.110\. 11\.111<1*\11י:11 01' .
ט! רחוב ב, ,8 לניני 621679 טלפיו תל־אבי

 נועז! אינטימי! חדיש!
מציג: פילם״ ״ארוס

אחנה תנוחות 36
 בביתר!!! עצמית להקרנה

ותקבל הזמן
מרהיבות שחומת 36

בביתך עצמית להקרנה
 אודות הבל ואסטטית חדה בתמונה הממחישות •

 חיי על והשלכותיה המודרנית האהבה תנוחת
שלך. המין

מלא. בעירום מחגגים נועזים אינטימיים מצבים 36 •
 הסברים חוברת • מיוחדת באריזה השקופיות •

והדרכה
 )000££נ1( מיני־מקרן חינם!!! •

בלבד ל״י 24 בסך שקופיות 36
 18 גיל נגעל לבוגרים רק תשלחנה ההזמנות

------------------------—--------—----------------ושלח גזור
 :223592 טלפון ת״א, ,53 החשמונאים רחוב כע״ט, ש.צ.מ. לכבוד

ל״י 24 בזה לוטה בלבד. ל״י 24 בסך שקופיות 36 לי לשלוח נא
...........-.....בצ׳ק ---------------במזומן
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