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מאוזן:

 )11 ענף. )10 יד. )5 )סג׳רה.1
 )14 שייכות. מילת )13 הורה.
 נמצא )16 חריף. )15 מרכזי. איבר

 )21 בר. )20 עיף. )18 בקירבה.
 מורה־ )22 מבית־הקומות. חלק

 המרכזית הדמות )24 הוראה.
 מחזהו ואנשים״, עכברים ב״על

 )26 רום. )25 סטיינבק. ג׳והן של
 עב. )30 בארץ. חבל )28 נביא.

 )32 קדמונית. מיפלצת־ים )31
 בן־הגמל. )35 אירגון. )34 אור.

 און. )39 ישראלי. מוסיקאי )38
 נהר )42 שלילה. מילת )41

 בעל מרגל )45 אך. )43 (יחזקאל).
 בן־אהרון )48 מיסכן. )47 החיים.
 )51 מלכודת. )50 ).6,23 (שמות
 נוזל־החיים. )52 קדומה. מידה

 חיק. )61 שוק. )57 כתובת. )54
 כועס. )64 ספורטיבי. שער )62
 ממלכות )66 השנה. מעונות )65

 צמית. )69 מיהר. )67 אנגליה.
 השרים מן )72 הרגל. לבוש )70

 )74 ).38 ,1 (ירמיה ירמיה בימי
 עול. )77 מגורים. סוג )75 פושע.

 הבשן. מלך )81 רגולטור. )78
 )86 הפנינה. אם )85 הגיע. )83

ישר מדינת של משרי־החינוך
 )89 הולנדית. קידומת )88 אל.

 מגש. )93 קיר. )91 עיר־נמל.
 בן־הכיבשה. )96 ירק־גינה. )95
 של הפרטי שמם )100 גבוה. )98

 ורמיק. מרווין הקולנוע שחקני
 מקום )103 עבה. לא )102

 קיבוץ )104 ענבים. לדריכת
 עיר )105 ).3,3(התחתון בגליל

 לעמק יזרעאל עמק בין במעבר
)3,3(הירדן.

 הבריטית האקדמיה פרסי 7ל- מועמד
בארה״ב אוסקד פרס* ל־כ מועמד

סרו דיציו־ד הבמאי מאת ״גנרי״ כבמאי האוסקר פרס זוכה אנוג
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וושינגטון דנזל * ו־לטון פנלופ * קליין קוין :עם

 4.3מ־ בישראל בכורה
 בתל־אביב קולנוע בתי 2
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9.30 + 6.00 מוצ״ש:

חקוה פתח ירושלים חיפה
״היכל" ״אדיסוך ״חן״

9.45 ששי: 9.00 מוצ״ש: 9.15+6.15 מוצ״ש:
9.30+6.30 מוצ״ש: 9.00+5.45 א׳-ה׳: 9.00+6.00 א׳-ה׳:
9.00+6.00 א׳-ה׳:

9.15 + 5.45 :,א׳-ה
רמת־גן
 ״אורדע״

 השבוע ובל מוצ״ש
9.ו 5+6.30

ק גא - ההצגה לשעות לב שימו לדיי

כרטיסים
ובסוכות במשרדים

עם אור־ בהוצאת בעברית הספר
קנ01ב1גל **ולן הפנה: 6 ישראל ן1-

מאוגד:
 בגוף איבר )2 דק. חול )1

 )4 לנוזלים. כלי )3 האדם.
 )8 פתח. )7 אדם. )6 מקווה־מים.

 בינה. )12 אד. )9 רסיסי־לילה.
 )17 צעד. )16 קדמון. נשק )15

 בממשלת־ישראל. שר )19 ביטוי.
 תשובה )21 מאוזן. 20 כמו )20

 )24 טורף. עוף )23 ).2,4(מרגיעה
 ישראלי זמר )26 שלילה. מילת

 בו־ )29 לקפה. תבלין )27 שמ).1
 )33 הקללה. הר )30 כלאיים.

 למשל). פקח(בקולנוע, )34 גוון.
 פרוד. )37 מחלת־עצמות. )36
 )44 הטם. )41 שן־הפיל. )40

 לציפורן. ציפוי )46 השתחווה.
 שומר )49 פריסת־שלום. )47

כיסא )53 דרגה. )50בית־המרחץ.

 )55 השעה. את מראה )54 גדול.
 )58 התווים. מסולם )56 ענן.

 צאן(תלמוד, )59 הנגב. מאדמות
 שחקנית וכן יה׳) השנה ראש

 )62 מיכשול. )60 ישראלית.
 )66 רטיבות. )63 תורשה. נושא

הממ ראש ״אדוני את תירגם
 פוליטית אישיות לעברית. שלה״
 של סיפרו )68 ).3 ,3( בכירה

)71 )4 ,2( אוקו. אומברטו

 )76 הסטטי. החשמל )73 תחושה.
 )79 שואבת. אבן )77 פה.

 )82 ניב. )80 המינים. משיבעת
 )85 עץ. )84 בית. באלף אות

 )90 למטה. לך )87 חפירה.
 שחין. או צרעת מין )92 מחיצה.

 שתייה מקום )96 ירק־גינה. )94
 )99 ארוס. )97 הבית. לבהמות

 קיום. מילת )11(1 שאלה. מילת
יהיר. )103 רב. )102
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בסקס: א״דס למניעת
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ם אנו גם: מספקי
האזנות לגילוי שירות ★
שיחות להקלטת מנשירים ★
אושומשיות מזכירות ★
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הנסיעות סוכני אצל והזמנות פרטים

אקורדיוניסטית
 ומישחקי־חברה שיקופיות עם בציבור שירה מארגנת

במסיבות
 לימי־הולדת מיוחדת תוכנית
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 תיקנים(ג׳וקים), להדברת שמחים
 ובגדים, ספרים חוקי עץ, תולעי
 למניעת לאוועים מיוחד עיופול
מעופפים. וחוקים יתושים
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