
10/7^ ̂ס #91^ ה1ג הש

 עתיד כבר אין יצא שפת אחרי )1
);3(למפלגה?

 מהבית נשאר לא עקרון, ע״פ )3
);4,5(כזרת

);4(במיצר רודן )9
 חג שהופר למה בדיוק זה )10

);4(שמחה בלא

פ!1תשבצ פתח!
2652

);3(הארץ פני )13
 מחוץ חדש משהו כאן ישמעו )14

);6(לבחירות?
 כאן יש התייר המנצח לך )15

);6,2(שנדסוב!
ב המהפכה בסדר! המדינה )17

*4(עיר
 נשמע יוליוס של הניצחון )18

44(מצחיק
 דופן יוצא בקריה הריקוד )20

);5,3(בעצמתו
 הש־ כל ללא במחקר עדיין )22

);5(ערות
 לכתיבה חומר מספיק לו יש )24

)43
);4(בתורה ושישו שמחו )25
 );4( הבריחה דרך את סמנו )26

 יותר? תשיר לא שושנה )28
 הצלה הוא השלום )29 44,3(

).3(יגיע שרק —
מאוגד:

לא שכבר כסף על בית הקימו )2

);3(קיים
);4(להופיע קריאה במין )4
וה השר עם התהפך הרכב )5

);8(פרטי באופן הגיע משורר
 הצפור חזרה פעמיים )6

);3,3( מאפריקה
);4(גבוי יקבל האדמה עובד )7
45(למכירה עמד האפריקני )8
 );7( לנשיא יפה השוקולד )9

);2(בקיץ קרוב יותר )11
 הפנס בעזרת הגיע המחזאי )12

 );9(הפילוסוף של
 את משבחים המתיישבים )16

 );5,3( עולם בורא
 );3,3(זכר מהיחידה ישאר לא )19

);5(יון תוצרת פצוחים )21
מ);4קיר( שמזכיר בשר )22
המו בארמיה הגובה על היה )23

);2( טסת
 התבנית בשל בדם לו גמל )24

);3(שהקים
 המקום על המלחין עם רבו )27

).3(הזה

־,}03 עבדתי אית!
^ נזו־קים הדברת ק ־ &

 ג ^ תיקנים(ג׳וקים),^^ הדברת1/ שמחים
^ ובגדים, ספרים חרקי סץ, תולעי . ;ג ;

י//ע?/ למניעת לארועים מיוחד עירפול
מעופפים. וחרקים יתושים

^6 2 ן3 ג ־ ת מ ר ח' ^ ד.,18 מודיעיןר 790114-5-6.■סל 2272 ת.
ה ר מי ש * וב ך ע ת או רי ורבועור ב

/? קן׳ מ :? //׳
לדו

הבים1א זוגות שגי
 אתם איך נעלבת. ממש אני חבר׳ה,

 אני למה כזה? דבר לי לעשות יכולים
 סתם מיקרי, באופן לשמוע צריכה

בזכו אוהבים זוגות ששני בדרך־אגב,
לדייק). אם הזה, המדור (בזכות תי?

 השבוע, אותי שאלה אחת גרושה
 היא מי את לי לספר שסיימה אחרי
 הזוגות שני על יודעת את להכיר: רוצה

 מה על מושג לי היה לא דרכך? שהכירו
 לא היא פרטים הרבה מדברת. היא

 זה את שמעה שהיא מפני ידעה,
 מה כל מחברה. ששמעה מחברה,

 שהארבעה זה ממנה להוציא שהצלחתי
 דן, גוש תושבי ,40 גיל בסביבות הם

 זה רציני רומאן מנהל אחד שזוג
 עומד השני ושהזוג חודשים, שלושה

בקרוב. להתחתן
 נעלבת. אני אמרתי, שכבר כמו אז
 לקבל לי שמגיע חושבים לא אתם
 ולא ראשון, ממקור כזה משמח מידע

משמועות?
★ ★ ★

מקסים לאי הזנמה
 של השני צידה על אלי, כתבה היא

 ליד הציוריים האיים מאחד גלויית״נוף
 הזה המקסים באי מתגוררת ״אני ספרד:

 כמדריכת- ועובדת שנים, שש זה
 על להעיד ויכולה ,29 בת אני תיירים.

 מאוד, נאה כבחורה בצד) עצמי(צניעות
ולא־שיגרתית. מאוד מעניינת

 — כזה אתה שגם חושב אתה ״אם
 להכיר אוהב ולא־שיגרתי, מעניין נאה,

 מוזמן אתה חדשים, ודברים מקומות
 מיכתבים לקבל מתה אני אלי. לכתוב
 מישראלים זה ואם העברית, בשפה

שיגעון.״ יהיה זה מעניינים,
 היא אבל אותי, מכירה לא היא
 באי, אותה לבקר אותי הזמינה

 אישי תידרוך לך ״מובטח והוסיפה:
 את מבינה בטח את תיירותי, ולא

הכוונה.״
 הזה, השלם (מערכת אלי כתוב

המעטפה על וציין תל־אביב) ,3 גורדון

 שלא משערת אני ).69/88(עבור שזה
 לזכות כדי מדי יותר להתאמץ תצטרך
 שמו שאת הזה, המקסים לאי בהזמנה

לציין. לא התבקשתי
★ ★ ★

מתמשכת רחקות
 יד לי שתושיט זו את למצוא ״רוצה

יו המתמשכת, מרווקתי אותי •ותגאל
 רווק, ״אני כותב. הוא לדעתי," מדי תר
 רזה, מטר, 1.80ל״ המתקרב גובה ,33

 נאה הופעה ובעל כחול־עיניים בהיר,
 כשכיר עובד אני לפרנסתי למדי.

לה וכדי המישרדי, בתחום במיקצוע
 הולך אני שבשיגרה השיעמום את פיג

הרצאות. ושומע לסרטים
ל נוסע אני מתאפשר, זה ״כאשר

 לספוג הראש, את לנקות כדי חדל,
 תכונות האופקים. את ולהרחיב תרבות

 וכל ביתי, טיפוס ומופנם, רגיש אופי:
 את המאפיינים הטובים הדברים שאר
סרטן. מזל בני

 צריכה עבורי האידיאלית ״האשה
 ,30 גיל עד אירופית, רווקה, להיות
מל גם אפשרי ואסתטית. נאה גבוהה,

הנכו ובפרופורציות בטוב־טעם אך אה,
 מחפש אני לא־מעשנת. מאוד רצוי נות.

 סובלנות, סולידיות, יציבות, באשה
 שאלי ונאמנות." מסירות התחשבות,

 הוא מיספר־טלפון ).70/88( על אותי
 שתצטרכי כך כתובת, רק כתב, לא

 יזדרז, הוא אם אלא ולכתוב, לטרוח
טלפון. וישאיר אליי יתקשר

★ ★ ★
לצידה גבר

 מיכ־ את פירסמתי שבועיים לפני
 — שם היה הכל ).62/88( של תבה

 נאה, שניים, פלוס טריה גרושה שהיא
 לבלות, אוהבת מטר, 1.60 חתיכה,
 אמצעים בעלת לצידה, לגבר זקוקה
 מה כזה. תהיה אתה שגם ורוצה

 זה בדפוס, או שלי בתיקתוק שנשמט,
 שידור הנה לכן, .34 — שלה הגיל
חוזר.

טולדנו ורדה
אופנה סעצבח שלק האם

שר אלגנטית הכי הבחורה היא
 פגשתי נאשר האחרון. בזמן איתי
 למדי חס ביום שעבר, בשבוע אותה

 לבשה היא אחר-הצהריים, בשעות
 בערב. לובשת אני שהייתי שימלה

בזאת. שימלה לי היתה אילו
 נראית היא איך אותה שאלתי

 5 בשעה אם בערב, יוצאת כשהיא
 משהו אמרה והיא כבה, נראית היא

שרוו מאוד, מודגשות כתפיים על
 ו״שימלת- מקסי אורך נפוחים, לים
 במיקרה, לא שלה, האמא להיות." צריבה ערב ששימלת נמו ערב

מעצבת-אופנה.
 עיניים בלונדית, יפה, ,25 בת והיא טולדנו, ורדה לה קוראים

 היא יותר. נראה זה בעקבים אבל משר, 1.60 גובה חומות״ירוקות,
 מקדמת-מכירות - בנושא עיסוק לעצמה ובחרה עצמי, שיפוח אוהבת

גדולה. קוסמשיקה חברת של
 משאירה היא מסתובבת, היא שביניהן השונות, בתמרוקיות

 לך ״קופץ כתוב: שעליהן החברה, של חולצות״שריקו - מתנות לפעמים
 ״אני וגם: אותך,״ שירגיע יופי והקרם, ״השמפו ומאחור: הדופק!"

בבושם." ״להשתמש ומאחור: היום,״ כל היום, מוכנה
 ולא מכוערת בחורה תשלח שחברת״תמרוקים הגיוני נשמע לא זה

 היא מיקרה, ככל ורדה, אבל שלה, המוצרים את למכור מטופחת
 שוב ושיהיה שוב, לי ״שיהיה בחיים: שלה המוטו מיוחד. משהו

אותי." לסובבים
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