
/ ידין׳ יוסף (ג) >
אברהם (ד)

* (■ קנ. ס נ לו \ ש
^ ה צ אלופי שני )38( \ ^ / <^ ״  --ך

ר שמו־ את שינו שלא ׳ ר / 
:הם לעבריים, תיהם

בצרפת, הצבאי הנספח (א)
אג״א, ראש (ב)
הרמטב״ל, סגן (ג)
מה״ד. ראש (י)

 הטיולים אניית את שנטש שחקן־מלח )39(
: הוא התיכון בים סערה כשקמה שלו

אוליבייה, לורנס (א)
סינטרה, פרנק (ב)
לנקסטר, ברט (ג)
פלין. ארול (ד)

יש רופא על ציוותה בן־גוריון פאולה )40(
 להוריד הבאות, אחת של בעלה שהוא ראלי,

האדום: זקנו את
פרסיץ, שושנה (אז
דמארי, שושנה (ב)
סע; גולדה (ג) מאיו

רון. מרים 0( י

*י7אנשים שהשווה האמריקאי הגנרל )41( ? ! 
: הוא הנכון, במקום להעמידן שהעיקר רות

ברדליי, (א)
ואן־פליט, (ב)
אייזנהאור, (ג)

מרשאל. 0(

ט ליי א ^ר  הסי רא ■
אלי נשלח ?עצמאות,

, ה י י י ג ר ׳ ? ^ ^ ■ ■ * * ■
0 ם0 מרי  ירון, ^ר

( ג ^ ^ ^  ברנשטיין, פרץ ₪
י מרידור. יעקב 0( י

ידוע: ריקוד אוהב חוץ כשר )26(
מוריסון, הרברט (א)
שרת, משה (ב)
אצ׳יסון, דין (ג)

בידו. ג׳ורג׳ 0(
 ממשלה ראש )27(

שהוחלט במרחב

1/בירת מככרות חת* 1

ך דוד (ג) ׳' ב
ריון, גו

אל־נחאם. מוסטפה (ד)
הס הסורי, הרמטב״ל שישאקלי, אויב )28(

מה לערוד יוכל לא הבא הציוד בעל כי ביר
: בסוריה פכה

אטומית, פצצה (א)
רובים 10 (ב)

שריון, חטיבת (ג)
סילון. מטוסי טייסת (ד)

 טוליאטי, פלמירו קיבל מאחת חוץ )29(
 את האיטלקית, הקומוניסטית המפלגה ראש

: הבאות המתנות כל
מנוע, סירת (א)
גבינה, ארגז (ב)
תופי, אקדח (ג)
תפירה. מכונות שתי (ד)

האדו בעניבתו שנתפרסם כנסת חבר )30(
:הוא מה,

טובי, תופיק (א)
גלוסקא, זכריה (ב)

ניר, נחום (ג) -
לבנה. אליעזר 0(

 ארנסט של בהלוויתו הפרחים זרי גדול )31(
:של היה בווין

אילת, אליהו (א)
פארוק, (ב)
עבדאללה, (ג)
טרומן. הארי (ד)

הדולא־ מיליון )32(
מהכד הראשון רים .•<

בקו־ היו מחזהו סות

מגד, אהרון (א)
מילר, ארתור (ב) "ך ^

להולה, אריה (ג) צ'*״•־) (
פאול ז׳אן (ד)

סרטר.
 המטה ראש בהיותו הופיע, סנה משה )33(

 כשהיא עכו בכלא לביקור ההגנה, של הארצי
: כ מחופש

רזן, (א)
שוטר, (ב)
פלאח, (ג)
חשמלאי. (ד)

עו מיטו, של ימינו יד פייאדה, משה )34(
: ב הפנויות בשעותיו סק

ציור, (א)
צייד, (ב)
דייג, (ג)
שחיה. (ד)

 עבודתו שבחדר הראשונה הכנסת חבר )35(
: היה וסטאלין לנין תמונות תלו

י אריה (א) ׳אליעזר, י

ברליז• (ד)
 7ז המקצוע האגודה של חבר לכרטיס )5(

:נשיא זכה פזמונים מחברי של
ישראל, (א)
צרפת, (ב)
הברית, ארצות ;ג)

פאראגוואי. (ד)
 ביחס נתקבל סרלין יוסף הכנסת חבר )6(

ל: שנחשב בגלל במקסיקו מיוחד
אמריקאי, מהנדס (א)
הלבנון, ציר (ב)
צרפתי, עתונאי (ג)
ישראל. שגריר (ד)

נשיא אשת )7( ־*"
 שכוכב שזכתה
שמה, על ייקרא

וייצמן, (א)
■ ■0 טרומן, בס (ב) 8

(ג)

 מישל (ד)
אוריול.

הב בארצות ישראל שגריר אבן, אבא )8(
: ב בעבודתו נעזר רית,

אטומי, עפרון (א)
גלגלים, על כסא (ב)
כושית, מזכירה (ג)
ערבי. נהג (ד)

 להופיע סירובו את נימק פואר טירון )9(
בג העשרים״ המאה ״פוקס של חדש בסרט

:סרט אחר סרט הרביעית, בפעם הופיעו לל
גופיה, בלי (א)
מהודקים, במכנסים (ב)
דרכים, כשודד (ג)
גרדנר. אווה עם (ד)

^ מנהיג )10( ^ ^ ־ לי א ר ש  י
עתון לדעת השקול,

- מד מאה כנגד ערבי, ^ ^0
^ >, הוא: ערביים, היגים

ןבגי מנחם (א)
סנה, משה (ב)

* וייצמן, * צ ?
רוזן. פנחס 0(

 הנגב״, ״בערבות מרזהו, הצגת עבור )11(
:מוסנזון יגאל גבה באוסטרליה

,51 פרקר (א)
טרקטור, (ב)
,1950 קרייזלר (ג)
מכנית. מחרשה (ד)

: נתגלה ארמנית, לבניה כחובב )12(
אייזנהאור, דוויט (א)
אלון, יגאל (ב)
סרויין, וויליאם (ג)
שדה. יצחק (ד)

 סרטי כאוהב )13(
ב־ תואר מאוו, ^;קי

ש־ עברי סופר )14(

שומאן,
ו ■ מוחמד )ן

אל־ד־ן. סלאח

 אחד עבר לא המדינה ראשי מארבעת )16(
: האחרון בזמן ניתוח בלבד

טיטו, יוסף (א)
פרנקו, פרנציסקו (ב)
פירון, חואן (ג)
פחלאווי. ראזה מוחמד (ד)

 חלה ההאמנה כתב את הגישו למחרת )17(
אלישיב, ד״ר המועצות, בברית ישראל ציר

אדמת, (א)
שפעת, (ב)
צהבת, (ג)
שעלת. (ד)

 ההתיש־ אהוב הרצפלד, אברהם כאשר )18(
המר השאיבה תחנת את הנך העובדת, בות

:בידו החזיק בנגב, כזית
ברזים, מפתח (א)
עגבניה, (ב)
נובע, עט (ג)
טמבל. כובע (ד)
* הכנסת חבר )19( ^— ל

לש־ שהספיק היחיד
אליהו בעתודות, רת £

: כ ידוע לנקין, *
\ ^ ־י, לח ראש (א) ) ו

קיייו (=)
המרי, תנועת

מפקד (ג) /
אלטלנה, ■י־**

גבעתי. מג״ד (ד)
 בקנדה דייג לרשיון )20(

:שה־א שם, בעלת
אבן, שושנה (א)
ירון, מרים (ב)
מאירסון, גולדה (ג)
דמארי. שושנה ;ד)

 ביותר הגדול הילדים במספר במטופל )21(
 נתגלה הראשונה, הכנסת חברי בן (שבעה)

:חבר
הספרדית, הסיעה (א)
המזרחי, הפועל (ב)
מפא״י, (ג)
מק״י. (ד)

 ריקוד מורי 15 להחזקת ישיר באחראי )22(
: נחשב ציבורי במוסד

ידין, יגאל (א)
לי, טריגווה (ב)
,12ה־ פיוס (ג)
קלאפ. גורדון (ד)

 אירופי מלך )23(
רכי־ עליו שנאסרה

׳־■•*ך תענוגים אנית שת
ורד זרה, ממשלה ידי על

 :מלך הוא
׳אלבניה )א(

\ > 0׳יוון (ב)
\ פינלנד, (ג) \

שבדיה. 0(
. פר״•־ ממכונית )24( \ /  ( ת

' מכשיר נגנב חה
:של רדיו

קיי, דני (א)
חושי, אבא (ב)

 1; שמת צבא איש )42(
 ♦: דע־ את והביע השנה

 •1 ה־ ״האנשים כי תו
יחזירים״' הם פשוטים ) 

: ממוצא היה
ישראלי, (א)
ספרדי, (ב)
אנגלי, (ג)
רוסי. (ד)

 מתוך משכורתי על שוויתר כנסת חבר )43(
: הוא מדי, לגדולה שחשבה
מימון, עדה (א)
טובי, תופיק (ב)
לביא, שלמה (ג)
רוקח. ישראל (ד)

 אהבה שירי לאחרונה ששמעה המלכה, )44(
היא: בנאפולי בעלה מפי

סורייה, (א)
נארימן, (ב)
אליזבט, (ג)
איזבל. (ד)

 הראשון, פואד שם על מצרי, כבוד לאות )45(
החודש: זכה

וייצמן, חיים (א)
פרנקו, פרנציסקו (ב)
הירדן, מלך עבדללה, (ג)
פרון. חואן (ד)

 יעל השמועה, לפי שנורה, צבא מפקד )46(
: צבא מפקד הוא פלגשו, גיס ידי

הברית, ארצות (א)

ישראלית זכתה


