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 ענק״. ״תשבץ :המעטפה עד ולציין תל־יאביב, ,136 לת.ד. 16.9.75 יום עד לשלוח יש הפיתדונות את

בתל־אכיב. ״דרייב־אין״ לקולנוע זוגיים כרטיסים 25 יוגרלו נכונה הסותרים כין

 !למשל רחב, תה הי כזו .13 !זוזזר .12
 מספר .16 !שבכאן ההוא .15 !שירה .14

.17 !(יש״מ) בן־זמננו יהודי־אמריקאי
 כוכבת- .20 !ברוסיה עיר .18 !כלומר
 ללא חייו .21 1 (ש״מ) איטלקיה קולנוע

 .23 הראשונה! תקופת־זזיי .22 התחלה!
 בירת בעבר: .26 לכאן! .24 !מילתיזירוז

 שר־המישפטים .28 שברומניה! בוקובינה
 .31 !זיאטוטה .29 !(ש״מ) ישראל בממשלת

ישרא מספרים זוג א. 32 !סטנדארטיות
 עץ .35 מעונה! חולה, .33 (ש״ס)! ליים

 א. 35 האשחריים! ממישפחת שיח־בר או
 .41 בצפון־הארץ! קיבוץ .39 מהיר! סוס

 כתר! .44 דמות! מראה, מקוסתחנייה!
 .48 !קפוא גשם .47 !אורך מידת .46

 עתה המבקרת כופבת־קולנוע של כינוייה
 הניגוד .51 הג׳יאמום! הוא .50 בארץ!
מעמ .53 !לנחלים כלי-קיבול .52 !הגמור

 .58 גמור! ביטחון .55 אידחקר! קים
 רעשיו .62 שבת! של לחם .59 צנום!

 .70 מידת־נוזלים! .66 אנך! .64 הקלים!
א.73 ארוך! קרש .71 נשיר! ■עץ-פרי

 שארם- היא .75 !הטלפון ״׳אוזן״ .74 !דייק
 א. 78 !אמריקאי(ש״מ) סופר .77 !אל־שייך

שורה .80 ! בפה עצם ב. 78 !הבית מיכסה
׳מחבלים קטנים ........״. .81 עורפית!
 .83 !מיכאל של הנקבה .82 !כרמים״

 .86 !מילת־תנאי .85 !מטרויה היפהפייה
 !ביותר הקל הכימי היסוד .87 !גדול אור
 !מים־המל׳ח המופק מינרל .90 !דליקה .89
 כלי- .92 !דרום־אמריקאי חריף מאכל .91

 .95 !אגודל בצד עקב פסע א. 93 !מיתר
 !גן־חיות .96 !לו הנוגע לנושא דבר ייחוס

 !מאבנים שטח ניקוי .99 !בסף איסוף .97
 למקום! ממקום במכונית לקיחה .102
 מיזמור! שיר, .105 עזרה! תמכה, .104
 נפטר ה״שיטה״, ממציא .109 מרה! .106

 בנים! מארבעה אחד .111 לא-ימכבר!
.״. .114 !לשומרונים קדוש מקום .112

.116 !בן-אדם .115 !העצים,״ בין .......
 .121 !חוקי .118 !נודעת שהקנית-קולנוע

מפור מדור .125 !ציטטות .123 < קולאז׳ים
 .129 טמא! דבר .127 הזה; בהעולם סם

!מסיים .133 !יזה ביום .131 !ניצוץ רשף,

 לאסוף שמתפקידו .135 ערפילי! .134
 תפילה .138 !הלילה את מבלה .137 !כסף

 מטבע .139 בחצות־ליל! חרדים שאומרים
 !התבן מן המוץ את בורר .141 !יפנית

 א. 143 !(ר״ת) לעיל נזכר .143 !אביון .142
 ״התיקווה״! את הפותחות המילים שלוש

 .152 חסימה! .151 !מיתווי-הנגינה .144
 אבנים .153 !בישראל עתיקה עיר־גיטל

מסי .155 !השגיח .154 !לבניין מסותתות
 נכנסו .159 !מרצפת .157 !הניקוד מני

 מכינויי .163 !שירית צורה .161 !להריון
 קור .165 !קילוס שיבוח, .164 !האלוהות

 לילי חי .168 מתבודד! פרוש, .166 עז!
 .174 קטן! חלון .173 דלעות! .170 טורף!

 .178 !פוחד הרד, .176 !שיעור .175 !נכס
 אור־ .181 !תקינות בריאות, .179 !מהרהר

 ב- שיר .184 הדת; תורת .183 בניזציה!
 !למגורים משמשת .187 !תפילתישחרית

 .193 מילחמתיו מאסר .191 קטיעה! .189
 ממצב בוא .198 !תפקיד .196 !חרש-עץ

 .200 דרום; .199 עמידה!! למצב ישיבה
מוש .203 ;קלה תרדמה •201 !ידגים שלו

 .207 כעס! .205 מיקראי! בושם .204 כן!
 צוות־עוב- .208 במידבר! מיקדש־אלוהים

ב הוות־נוער א.210 מרעום! .209 דים!
 !כרס .215 ! גדול באור מאיר .213 ! ערבה

 היממה! מחלקי .218 מיחבט־טגים! .216
 מחלקי .221 צהוב־ירקרק! שציבעו .219

 שמוצאו א.223 בננה! .222 הארוחה!
 !בעמק ורחצה בילוי אתר .225 !מהר-געש

ה ממוצרי א. 229 אשה! ידע שלא .227
 .234 הפציר! .233 טורף; עוף .231 נפט!

 אמריקאי שחקדקולנוע .235 בעל־מלאכה!
 .238 !בפירטי־פרטים יוסבר .237 (ש״מ);
 שיכור; .242 הגידו; .241 העץ! תנובת

 ריקוד .245 בעבר־הירדן! חבל-ארץ .244
 .248 בוהק־אור; .247 עממי! ישראלי

 גדולה קערת־מרק .250 !מלתי-מתורבת
 מין .253 ראש! בלי כואב .252 להגשה!
 בערבית! ביאר, .255 יהיה! •254 מסמר!

מוס הקדש .258 !<ר״ח) בן־יאמוץ דן .257
 מילת־תנאי .261 !רכיבה בהמת .259 ! למי

 בתוכה! .263 ההוא! בזמן .262 (הפוך)!
ראש. בלי גרו .265
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