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מאוזן:
 דברו את לשאת סרב הסופר

):3(בו חזר אך
 ):4,5(לסופר ובן פרס

 ההגנה מערכת את מצאנו
);4(ברפיח

 סטיה נכרת וחשבון הדין מן
 ):4(הישר מררך
):3( האל בעזרת שליט

שנכחדו
(.1

(3
(9

(10

(13

 תשבצופן פתרו!
2 6 4 2

 השבלים רקור )14
);6(באש

 היה העבורה שאחרי הזקן )15
):5,3(לאגדה

);4( מוצא אין כי עוז! דרכו )17
 כמו קשה זה השף! באלהים )18

);4(אבן
נוש הצליל השמע לאחר )20

 את העדינות הנשים אות
);8( האבוקות

);5( לסופר בית אין )22
כהו נכשל למשל ספיר גם )24

):3( רה
 סליב בואדי היה לא פעיל )25

)4:(
):4(אויבים שיח )26
 בן תינוק של העולם צער )28

):4,3(יומו
 חול בימות לא רק המבצע )29

)3.(

מאוגד:
);3(הקדום המשורר ליקוטי )2
 ד׳אס־ ז׳יסקאר של ריק בול )4

):4(טן

דמ ושופך בקדילק יושב )5
):9(תנין עות

);6(מקום שום אל ירמזו )6
):4(למרומים סלטו )7
ה שהתווכח האינסטלטור )8

);5( מון
 הנשיא קרבת את מבקשים )9

):4,3(בקבוץ
):2(דפנה של היוחסין ענף )11
 לטיול יצא בדוי אהבה שיר )12

);4,5(הישימון של בדיונות
המות ברקוד באסם רקדן )16

מ);5,3(
 מהאב שלו השי את קבל )19

):6(הקדש ורוח הבן
השומ לרגלי בישוב ענקים )21

);5( רון
 כשר המבולבל בילק האם )22

):4(הראיות? דיני לפי
 קניוק ויורם תמוז בנימין )23

):2( חיים סימני מראים
ברא מימי עוד כאן המפקד )24

);3( שית
 בעד החיים כל לעבוד מוכן )27

).3( בית
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מזיקים הדברת

 1ם),ותיקנים(ג׳וק להדברת שמחים
̂  ובגדים, ספרים חרקי סץ, תולעי . * ג * .

 למניעת לארועים מיוחד עירפול
מעופפים. וחרקים יתושים
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התפגק א1ה
 בשיווק, מתעסק רווק, ,27 בן הוא

 ״נאה ולדבריה רומאנטי, מסר, 1.73
 לדמיו־ פתוח ראש עם חושב, אני מאוד,
 עם וקבוע יפה בקשר מעוניין הוא טין.*
 הוא בזה,״ ויפה(.התפנקתי וחטובה רזה

 חצה הוא ולחיטוב ליופי פרט אומר),
 שיגרתית. לא מרובעת, לא גם אותך
 על אותי שאלי לו. משנה לא גילך

 כתבי או ),44/88( של סיספר־הטלפון
תל־אביב. ,11825 לרדד לו

* ★ *

חסר משהו
 מישפוד עם מאושר לא שאני לא ״זה

 שמשהו מרגיש ״אני לי, אמר הוא תי,״
 הוא )45/88(שהבנתן, כמו אז חסר.״

 בפעם זה מסוג למדוד שפונה נשוי, גבר
 ,39 בן הוא לבסיס. אחרי הראשונה,

 כלכלית, מבחינה מבוסס במינהל, עוסק
 חם טוב, קשר מחפש מטר. 1.70 גובה

 איתו הקשר .38 עד נאת אשה עם וכן
דרכי. —

★ * ★
 לכס וכדאי בטלסוף, ״רותי

ר מתחילה אגי בי למהר, להת כג
ס (בל עייף מיכתגי  מתחיליס ה

 - הדבר) אותו לי להיראות
.221017ב־

★ * *

יפים דברים
 עוסקת מהצפת, קיבוצניקית היא

 ,43 בת גתשה קלאסית, במוסיקה
ער שיער ירוקות, עיניים נאת הופעה

 רנד אסתטיקה, *•הבת משי, 1.61 מוני,
ם בש מלא שלה היפה הבית יפים. ח

תח אהילים, וילונות, כריות טיחים,
בעצמה. עשתה הכל — רות

 רציני(״כבר בקשר מעוגיינת היא
 עם לא-רצינייס״) הרבה בל״כד היו

 שלא אחד קלאסית מוסיקה ״חובב
 עד 43 בן מעשן, לא רצוי מבאר,״ פשר

 ואתן ),46/88(על אותי שאל ־פלוס.50
בקיבו גם שלה. מיספר-הטלפון את לר

חרה. בכל טלפון כבר יש צים
★ * ★

 קליק. גוצר כחודה. פוגש בחור
 והם שואל, הוא אצלך, או אצלי

 די קורה גס זח סהר. די מחלימים
 אחדי. הס דקות, המש תוך מהר.
 הוא בתולה, שאת ידעתי אילי

 אלייך מתייחס הייתי לה, אומר
 אילו ג־נסלמו• ♦ותר הייתי אחרת,
 היא ממהר, בל-כך שאתה ידעתי

 חטיי־ את מורידה הייתי אומרת,
 לי שסיפר י. לעורך־דין (תודה סס.
 כזאת, בדיחה שבוע כל הקטע. את

מסודרת). ואגי

★ ★ ★

הבשל *ל3ה
 שנתיים־ לפני חתי, את כשחידשתי

 היה). זה מתי זזבדת לא ככר שלוש(אני
 העורך אז שהיה מי נטענות אליי בא

 איתן. רב הזזת המדור על הממונה
 הוא ביתיאנות, לי מזכיר שלך ומרור

 ניסיתי לעשות? יבולה אני מה אמר.
 בל• לא 25 בנות שיפהפיות לו להסביר

 התעקש הוא אבל אשי, צריכות כך
 שבני־ לשמש (במקום בסדר לא שזה
במדש>. מככבים תרו

שפת בגלל האלה? הזיכרונות ולמה
 הפונות מן הרבה שדי תאה אני אום

 של הבשל לגיל שהגיעו נשים, הן אליי
 אני גם מה? אז מש. ויותר ,50ל־ 40 בין

.30 בת לא בבר

ה מ רקדיססל ח
 חומות״ירד עיניים בלונדית היא

 מזכירה מטר, 1.73 חטובת־גוף, גרת,
 נאת צברית, עורכי-חן, במישדר

ת שי  שגית הרכה כבר גרושה ,43 בת נ
 שנונה. סימפטית, חוש־הומוד, בעלת

שק יוביח אשר לקשר, מתגעגעת היא
 להצית בלי ונאמנות, חברות יימת

 שיודע ותמאנסי, נאד. לגבש, מצפה
בש אשה שנוק שלא ולקבל, להעניק

 גברי, שיחה ומתע, כיצד של אלות
ויצ הייצר את ילהיב השכל, את שיגרה

הלת את בוט
אומ שלפעמים לי סיפרה היא בסוף

 (לינדה לקריסטל דומה שהיא לה רים
וב השיער בצבע בתיסרוקת, אוואגס)

 או אצלי, שלה מיספחר,טלפון גובה.
גב ,1102 ת״ר — לכתוב שרוצה למי

עתיים.
* ★ *

מזב ף1נ
 מדי ישר אני הגברית תב ״לגבי

נמ בקול באוזניי הצהירה היא חכמת״
 אקדמאש ,31 בת בלי, גתשה היא רץ.

 ואמנות. התיקשורת העסקית בתחום
ש שאש טוב ״גוף על מדווחת  יותר ע

טוב.״
 נרתע שלא האחד את מחפשת היא

 נבונה, פרטנרית עם חיים של מהאתגר
 שאוהבת ויצירתית יוצרת מצחיקה,

 בך וסביב סביבה לבנות ורוצה ילדים
ת מישפתה זוגה שי מ  הבהר מצבך א

 לה. משנים לא הפיזיולוגי או נולוגי
 — והאינטלקטואלי המנטאלי מצבך

 ).47/88(על אותי שאל כן.
★ ★ ★

 הולכים שכאלה קשוחים בסרט
בר דאגלס וקירק לאנקסטר ברט
 לאנקססר. אוו מעצבן דאגלס חוב.

מנ שאגי או ״תשתוק לאנקסטר:
 בסגסר.״ חש עוד לך קב

★ ★ ★

בסדר זר. דים*ד
 אקדמאית ,40רבע־ל״ בת רווקה היא
 1.63 גובה ככש, מינהלי תפקיד בעלת
 הרבה לה אין מסד טוב. נראית מטר,

א דרישות,  כמש שתחה רק אומרת, ח
 אינטי ילדית אוהב חת בן, ישר, —

 איכפתי, נאמן, חוש־הומור, עם ליגגמי
 כמוה, ורוצה, מהמישחקים לו שנמאס
ת חייב אתה'לא מישפחה. להקים  לחו

אפי בסדר. זה ילדית לך יש ואם רווק,
 של מיספרשטלפון גמור. בסדר לו

אצלי. נמצא )48/88(
★ * ★

תזלעת־ספרים

 שותה אינו לשמה, אמיתית אהבה הב
כישחן־כתיבה(שי בעל מעשן, ואינו
 וקורא בחיקשטבע טיולים חובב רים),

 שלי. הניסוח לא זה כתולעת־ספרים.
 הבריז. את בדיוק מעתיקה פשוט אני
מב לנישואין, כמתאימה מעוניין הוא
 ת״ד ומיספר־טלפון. תמונה לצרף קש

נתניה״ ,922
★ ★ *

מבוסס שיהיה
אינטלי סות נראית פנויה, ״אני
ת טי חו עיניים נאד״ הופעה בעלת גנ

ת, סות מ ח  ,50 בת מפר, 1.63 גובה ב
א גילי,״ מכפי צעירה נראית  כותבת. ח
 בלבד, רציני לקשר אדם להכיר ״רוצה
 רומאנטי, חים, אוהב מבוסם, שיהש
והסבי ח מגוש רצוי אלמן, או גרוש
תליאביב. ,21277 בת״ד היא בה.״
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