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מלח מתחוללת בה אסיאתית ארץ )1
למוסי המוקדש אירוע )5 אזרחים. מת
 אדון. )12 בסיס. )10 רעה. רוח )9 קה.
 הוא האדם )16 מים. עמוד )14 שנון. )13

 דממה. )17 כזה. לו שאין היחיד היונק
הרא האו״ם מזכיר )20 הקשה. כלי )19

 )21 פופולארי. טלוויזיה איש )21 שון.
 )27 גלות. .26 מודע. )25 זרוז. קריאת

 )33 ענן. )32 במים. חי )28 רב. כסף
 ערבי. שבט ראש )35 עת. בטרם נולד

 נפט חברת )39 ידוע. תנ״ד מפרש )37
 ראש )41 ותיקה. מושבה )40 אמריקנית.

אמ אוניברסיטה )42 אפריקנית. מדינה
יוו אלה )44 תקלה. פנצ׳ר, )43 ריקאית.

 שנותנים תבלין )45 זאוס. אשת — נית
 )52 !תן )50 באלוהים. אמונה )46 בקפה.
ה לאיפור משמש — עתיק יופי תכשיר
 )57 יריד. באזאר )56 דרום. )54 עיניים.

משו )59 לגימלאות. שפרש מחוזי שופט
 )62 היונה״. ״עיר מחבר ישראלי, רר

לב רצוי )64 לחם. פרוסת )63 אחוריים.
 באנגליה. נהר )65 התבן. מן אותו רור
 תבואה. )69 נישא. )67 דל. אביון, )66
 שבק אשר יומון )71 פנימי. אבר )70

על־ידי שהובס יווני מצביא )73 חיים.

המכר ממשפחת חיה )74 המכבי. יהודה
סמים.
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 מכשיר )3 נמצא. )2 צפונית. מדינה )1

 צירקוס. )5 בתבוסתו. מודה )4 עינויים.
 רוסי מפציץ )8 כיוון. )7 חם. אבי )6

הנו את הרואה חכם, )11 המצרים. בידי
 שיר, )16 מספיק. )15 רג׳ים. )12 לד.

מנב הניזונה חיה )19 צאן. בן )18 לחן.

 גבר )23 אינוואליד. )22 בירה. )21 לות.
או המטיר אלוהים )29 אשה. נשא שלא

 טשרני־ )31 פורטרט. )30 סדום. על תה
 בדויה. האשמה )32 כזה. היה חובסקי

 השביעי. היום )35 בארץ. מפלגה )34
 )39 אגם. )38 שורה. )37 עטרה. )36

 )47 במים. החי יונק )46 האמהות. אחת
 )51 יהושע. אבי )49 בקר. בן )48 כוח.

למ ביח״ר הוקם בו יהודה, בהרי יישוב
 ערבי, מנהיג )54 בהיר. צבע )53 טוסים.
 ידע שלא גבר )55 פאלוג׳ה. בכיס שגלחנז

 )60 נפטר. )58 הגדול. המאור )56 אשה.
 מיניסטר. )62 בעיר. איזור )61 מחטט.

 ישראל בני אכלו אותו )68 בלבד. )67
גסה. בהמה )72 טרף. חיית )71 במדבר.
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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

 :הגלוייה גבי על ולציין ת״א, ,136 ד. לת. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
 למישלוח האחרון המועד במיספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפיתרון ״.1772 ״חשבץ

.24.8.1971 — הפיתרון
ספרים. פרטי שלושה יוגרלו נכונה הפותרים בין

■ ■ צן של אוצרו ■ קב 00■■ ה
)31 מעמוד (המשך

הצעיר: האח מספר ועוד
 שהוא מזה הנאה טובות לי היו אם
 לאשה נתן אומנם הוא כלום. ן אצלי היה
 בגלל זה אבל כביסה. מכונת מתנה. שלי

לו. מכבסת היתד, שהיא
 הסעד קיצבת את גם לוקח הייתי אני
 חודשים. שישה או שבעה רק אבל שלו,
 ה־ שאת הוראה !וניתן הלך הוא כך אחר

 לא מאז ביד. אישי באופן לו יתנו קיצבה
הסעד. קיצבת את ראיתי

 נפתלי הבן
פחד

 בשבי־ מקבל שהייתי הסעד קיצבת ■*
 בשבילו קוניאק. לו קונה הייתי לו, £*>

 היה לא הוא קוניאק בלי בריאות. זה קוניאק
נפל הוא שיכרות, מתוך פעם, לזוז. יכול

-;:ל,״ל<ד, הוועד חבר
די.״ לי יש כספו. את צריך לא ״אני קבצן:

 היה זה בו. טיפלתי אני הרגל. את ושבר
 שלנו קרובה אצל גר היד, שהוא בזמן

למ הבטיחה היא דהרי. בנגה בהרצליה,
רו שהוא אמר שהוא אחרי אשד, לו צוא
 תמצא שהיא לו אמרה היא להתחתן. צה
 הוא כסף. לה שיתן בתנאי — בחורה לו

כסף. ׳ממנו לוקחים היו כולם לה. נתן
 הסיפורים כל את ומספר בא הוא מה אז

 ממה מילה אף שלו. הדמיון פרי הכל האלה.
 ניסינו רק אנחנו נכונה, לא מספר שהוא
שלו. התודה וזאת לו, לעזור

אח בבית. אצלי שלו למגורים בקשר
 הסכימה. לא יונה האשד, זמן, כמה די

 לו שכרתי אז לבד. יגור שהוא רצתה היא
 והוא ממני, רחוק לא חדרים שני דירה
 לבד יישן שלא כדי ואפילו שם. ישן היה

 שיישן נפתלי שלי הבן את לוקח הייתי
בעיתו כתבו למה פחד. הבן אבל איתו.

או העבדתי לחדרו אותו שהעברתי נים
בזהו רע מה לדירה. תו

ה א ״

טוב״ לא

 שני רע. לא באמת נראית דירה *8ן
 ארון יחסית. נקיים קטנים, חדרים 1 י

שו חפצים במטבח, שבורה. מיטה ישן,
ב אוסף לשמו הראוי קבצן שכל נים

פחים. ברזים, מימיות, דרכו.
 והיה למושב כאן אותי הביא ״יחיאל

 יוסף. מספר נדבות,״ לאסוף אותי שולח
 יום ליחיאל נותן הייתי הנדבות כל ״את
 יחיאל יחיאל. לקח שלי הכסף כל יום.
 נתן ולא אשה, לי הבטיח הוא טוב. לא

מה אותי זרקה יחיאל של האשד, אשה.
 מלכלך. שאני אומרת היתד, היא בית.
עליו״ ככה אמרה למה ו מלכלך אני איפה
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