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מאוזן:
 וכניסה יציאה )5 רפובליקה; )1

 חית )10 ג׳); חפשי(זכריה באופן
 )13 בארה״ב; מכללה )11 טרף;

 )16 טנא; )15 שיטה; )14 שניים;
 צב )20 אויב; )18 התבלין; מירת

 מנצרי עשוי סל )21 השריון;
 )24 חלף; נגמר, )22 תאנים;
 )25 עמורים; שררות של כניסה

 )26 ישראל; בממשלת שר
 אלכסנרר הסופר )26 מיניקות;
 עיר )30 רבינוביץ; זיסקינד
 מדינאי )31 בעבר־הירדן; עתיקה

 (ש״פ); 1948ב־ שהתאבר צ׳כי
 )34 רור; בית שושלת אבי )32

 )38 אושיות; )35 אריס; פועל
 עבורה; כלי )39 למריחה; חומר

 אחר )42 שאלה; מילת )41
 סוף )43 ערן; נהרות מארבעה

 )47 המפתח; לשון )45 הסבון;
 חיל־ )50 לחות; )48 חרדה;

 השועלים; ממש׳ )51 הרגלים;
 )57 שוחה; )54 טובה; אבן )52

 הגולה עולי מצוררי ערבי איש
 )62 בוסתן; )61 סנבלט; בימי
 ראיה — מאונו 58 עם )64 עצם;

 לבטול סמכות )65 משובחת:
 לכליאת )גוש־עץ66 החלטה;

 הקדש )69 שרה: )67 אסיר; רגלי
 )72 התכופפו; )70 (ח): מוסלמי

 יריות )75 לשון: )74 קלוע; סל
 )77 רבים; נשק מכלי בבת־אחת

 מוסד )81 במסתור; שם )78 מובן;
 זורם; )83 תורה; ללמוד חנוכי

 אל )88 ערבב; )86 יען; )85
 נושא — באמנות )89 היערות;

 חבר; )93 המחוז; קצה )91 מרכזי:
 את המכלה תולעת )96 סגר; )95

 מסמר; )100 קוסם; )98 הצמר;
 )103 שמאל; או ימין )102

 אובססיה; )104 פקוחות; שעיניו
);.2,4( יהיה אשר יהיה )105

מאוגך:
 )3 יבבה; )2 גדול; מים עוף )1

 )6 מנעול; מין )4 בצרפת; עיר
 ופסיכולוג פילוסוף )7 בת־קול;

 האסכולה מיסד — אנגלי
 בהמת )8 (ש״מ>: האמפירית

 טוסט; )12 גפן; צמר )9 משאות;
 קשר; )16 במשקל; שקול )15
 כתב )20 פאסאג׳; )19 נגור; )17

 חיפה; במפרץ ישוב )21 כריתות;
 שורת )26 מפתן; )24 גב; )23

 מעין היוצרים מצלים עצים
 )29 עלים; משקה )27 סוכה;
 )30 צמחים; של הזרע גבעול

 )33 נשמה; ללא הגוף טבע
קונוס; )34 רשת; מעשה מטפחת

 צריך שאינו מה )37 פנקס; )36
 כלי )40 בגיאומטריה; הוכחה
 ״היכל מקים )41 הקשה;

 )46 בדורו; צדיק )44 התרבות";
 )49 באפיו; נשמה )47 אל;

 )53 הגבול; את עבר )50 חתיכה;
 המכונית; בגוף חלק )54 קוץ;

 )58 עטרה; )56 יפני; מטבע )55
 לטובה, הכרה )59 מאוזן; 64 ראה

 שבט )62 סערה; )60 כבוד;
 הוכחה )66 עלוב; )63 בישראל:
)68 שוא; הנחת על המבוססת

 )71 וח); מדוקלמת זמרה פרקי
 )76 התחרט; )73 אספה; קבוץ,
 עברי סופר )77 חמום; פינת

 (ש״מ); הזעקה זכות את שהרש
 שני )82 כעס; )80 עזוב; )79

 עיר )84 בספר; עמודים
 )87 אדמה; מודד )85 בגרמניה;

 )92 דבר; לעשות סבה )90 סור;
 הודי; נגינה כלי )94 נטש; הפיל,

 דשנה; סעודה )97 קהל־עם; )96
 בא״ב; אות )101 (ח); עמק )99

לאום;. )103 רבות; ספינות )102
ינאי אביד״יר--------------
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עמיחי *וירנן
מו־יקים הדברת

תיקנים(בוקים); להדברת מומחים
,א׳ ־ ובגדים, ספרים חרקי עץ, תולעי
 למניעת לארועים מיוחד עירפול
מעופפים. וחרקים יתושים
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לרוח\
וחמודה תמירה

 מתחיל כך שלי," טובה חברה ״היא
המיכתב:
 לא לה. יהיה טוב שרק רוצה ״אני

 חמודה, תמירה, יפה, היא לה. שרע
 והיחיד האחד אבל חסרים. לא מחזרים
 כזה שיש מאמינה היא — לה שנועד

 אותו. היא או אותה. מצא לא עוד —
ה יום״הולדתה את חוגגת היא השבוע

 במיכתב אותה להפתיע והחלטתי ,3 ו
 עם תישמח שהיא מאמינה אני בעיתון.

הזאת. ההפתעה
 נראית שחרחורת, רווקה, ״היא

אקד באלגאנט, וגם בג׳ינס גם נהדר
 שמרנית, קצת סולידי, טיפוס מאית,

 אוהבת — ביתית חברותית. שקטה,
 גבר עם רציני קשר רוצה היא לבשל.

 אליה, תכתבו מעניין." גבוה, נאה,
 על עלה לא למה בשמי אותה ותשאלו

 מיספרה בעצמה. אליי לכתוב דעתה
).11/87( הוא אצלי

★ ★ ★

שנות כמה כסף. כמו לא זה אהבה
יותר. יש יותר, נים

★ ★ ★
וסקסית נשית
 ,40 בת סקסית, נאה, נשית, היא

 אם גרושה, מטר, 1.70 גובה אקדמאית,
 את אנשים, אמנות, שירה, אוהבת לבת.

 עמוק קשר על חולמת חם. בית החיים,
 רוחני, גבוה, נאה, גבר עם ורומאנטי

 מסודר לאהוב, יודע מושך, רגיש,
 עד 40 בסביבות פנוי, וכמובן בחיים

 ).12/87( הוא אצלי מיספרה .50
★ ★ ★

 שבאמת מה אותי. מעניינות בריוק לא
 שיש גבר עם ידידות־אמת זה לי חשוב

 איכפתיות, פתיחות, כנות, הרבה בו
 ה־ מצבו הדדי. פירגון רומאנטיקה,

 אם אותי. מעניין ממש לא מישפחתי
 מתאים בהחלט זה ריגשית, פנוי הוא
 לו יש כסף כמה גם אותי מעניין לא לי.

 עולם לו שיש העיקר בארנק. או בבנק
 החיצונית והופעתו משלו, מעניין
 על מתה צימחונית, ,1.60 אני בסדר.

★ * ★ מוסיקה•"
ה הצדע מ שלי מ ה
 להיות נוח לא ומרגיש נבוך ״מעט

 מפורסם, עיתון של באור־זרקורים
מר אבל קטלוגי, מיספר רק שזה אפילו

 ולצאת בידיים עצמי לקחת צורך גיש
 ב׳ לפרק המשלימה הצלע את ולמצוא

 בלתי משבר נוצר א' בפרק כאשר בחיי,
 בן ״אני כותב, הוא להמשכיות," ניתן

 מעוניין ברמת־גן. הגר אקדמאי ,35
 40ה־ בשנות אשה המדור דרך למצוא
 העכשווי הסטאטוס בשלה. אשה לחייה,

 לה שיש אשה שתהיה אבל משנה, לא
 לבנות הזמן במשך לנסות כמוני, ענייו,

 למהר שכדאי בית ונעים. חם בית
 קודם. שעה העבודה את למענו ולסיים

 מיטה- רק לא הם שהחיים המבינה אשה
 פשוט זה. גם אבל מיטבח־טלוויזיה,

 והלא־שמרני, הביתי הטיפוס את מחפש
 לי.״ ומשלימה שלי שתהיה מישהי
 בטוחה אני הזה. המיכתב את אהבתי

 רמת־גן. ,10631 בת״ד הוא אתן. שגם
★ ★ ★

 בסינג׳ר: קים שחקנית־הקולנוע
מפחי במידה כוח בעלות הן ״נשים

 נשים אך מאוד, חזקים גברים דה.
נייר־עטיפה בתוך כוחן על שומרות

ת רפואה טיבעי
רבד קר

 השבוע שולטות שנשים רואה אני
 כבר אותך קוראת אני רותי, במדור.

 אלייך, כתיבה על חושבת זמן, המון
 אולי כתבתי. לא עכשיו עד אבל

 שהולך הידיעה המתקרב, החורף
 אותי דחפו — לבר קר לי להיות
).13/87( כותבת לך," ולכתוב לשבת

 פחות, הרבה נראית ,40 בת ״אני
 אנשים אומר, (הראי טוב ונראית

 זה כי היום עד התחתנתי לא אומרים).
 נגד, דבר שום לי אין קרה. לא פשוט

וחופה טבעת בעד. הרבה לא גם אבל

 חגורה
 ,שוחרת
 רנדרם
ירוקות

 חגי אומר סם," כמו זה ״ציור
 ״זה ג׳ודו. ומאמן צייר וולוביץ',

 אני לצייר. חייב אתה ממכר.
העבו על שעות להסתכל יכול
 אבל היטב, מכירן שלי. דות

חד דברים בהן מגלה תמיד
שים."
 מצייר ,26 בן כמעט חגי,

 מופשט, סוריאליסטי בסיגנון
 באגרטל פרחים ציבעוני. מודרני,

 מצייר אינו שלו. הסטייל לא זה
 אלא רואה, שהוא דברים

 בלי מבפנים, שיוצאים ״דברים
 ולמה.״ איך על הרבה לחשוב
בג׳ודו. מתאמן הוא 6 מגיל

אדרי שניהם הוריו, עם עלה
.10 בן כשהיה מקורדובה, כלים,

 ושרטט, גרפיקאי ,35 בן רווק הוא
 טבע, חובב רזה, גובה, מטר 1.70 נאה,

 באמנות, מתעניין ובעלי־חיים. טיולים
 ורפואה גרפולוגיה אסטרולוגיה,

 ולשקרים. לסיגריות אלרגי טיבעית.
 אינטלקטואלית, רגישה, עדינה, מחפש

 בגיל טובה, נשמה בעלת דקת־גיזרה,
 הרגשה לגבר לתת היודעת ,26 עד 20

 ראשון־לציון ,598 בת״ד הוא טובה.
751043.

ממכר זה
 בג׳ודו הפועל אלוף היה בעבר
שחו חגורה תואר בעל לנוער,

מוב קרבית ביחידה שירת רה.
 ג׳ודו: על אחד מישפט חרת.

גמי מחשבה, שדורש ספורט ״זה
קואורדי טכניקה, כוח, שות,

 לאמן אוהב הוא בעיקר נציה."
 המון אליהם צריך ונוער. ילדים

 ילדים אבל אומר, הוא סבלנות,
 אותם. אוהב הוא משגע, עם הם
ש מה אומרים אמיתיים, הם

צביעות. בלי חושבים,
 מטר 1.80 קיראון. תושב הוא
 מיבנה ירוקות, עיניים גובה,

 לבקש. אפשר עוד מה ספורטיבי.
 מאמין ולאכול, לבשל אוהב

 לאשה לחיות. ולתת בלחיות
אצלו. צ׳אנס אין שתלטנית
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