
לרות׳
 בעובילגן. המדור השבו* בנות,

 אצל פרשים בנים. בולם כמעט
תי .221017 בטלפון, רו

★ ★ ★
יתרה גשמה
 .בן לי, הכתיב הוא ונשוחח,* .בואי

 לפרנסתו רתב־אופקים, פנוי, כמעט, 40
ל בלתי־שמרתי, יצירתי, ,םקיעס־שאי

 מר, לעיתים המאבק !מ־ מואר, עיתים
שב זה משתלם. החושך — וחליפות

הדי חיוני, השלום שבפנים. וההוא חוץ
 נשמה עם יפה, אחת ואולי הרמי, כוי

כלבבה.' איש בי תימצא יתרה,
 רק מאוד, יפה זה שכל לו אמרתי

ש ממנו ושמעתי נראה, הוא איך חסר
שי ספורסאי, אתלטי, ממ־, 1.75 הוא
 וזקן. גדולות ירוקות עיניים שמר, ער

).98/88(על אותי שאלי

★ ★ ★
מפנלסל הומור

 ראיית״חשבון לומד ,32 בן חזק הוא
בתי מתמטיקה ומלמד באוניברסיטה

עי שחור, שיער גובה, מסר 1.78 כון.
 לא רחב־כתפיים, ירוקות־חומות, ניים

אומ נאה, בחור שמן, לא גם אבל שחיף,
 והוא סימפטי, שהוא אומר עליו. רים
 חוש־ההו־ את ומגדיר כזד. נשמע אכן
מפולפל״. אפילו כ״מפותת, שלו מור

 עיון, ספרי יפה, ספרות אוהב הוא
תיאט ואוהב ופוליטיים פסיכולוגיה

 ועיסוקך. גילך מושא פתוח הוא רון.
 לאו־דוד אינטליגנטית, שתהיי העיקר

 — לו חשוב שכן מה אקדמאית. קא
 אותך רוצה הוא החיצונית. הופעתך

ל אליו צלצלי יפת או מאור, נאה
.03־92444 עז

★ ★ ★

ב פרשיית״אהבים א היתה אם
 בו; שטעיתי הרי תפקידו, מילוי עת
 רק זה את עשה שהוא חשבתי אני

 ב- ארצות״הברית (שגריר למדינה
ניקסון). ריצ׳רד על מכסיקו

★ ★ ★
המוצר עיצוב

 רציתי שנים) 29( מזמן כבר .היי,
 אלייך .כן, מפיו. רשמתי אותך.* להכיר

מעניי משכילה, נאד. — מתכוון אני
המו בעיצוב עוסק קובי, — ואני נת.
 מטר. 1.73 גובה ברמת־גן, מתגורר צר,
.״03־760853 אל להתקשר מחסנת את

★ ★ ★
בלפתור טוב

בעיות
 נושאים,״ של כמיגוון מתעניין .אני

ת הוא ת  אקולוגיה, .סוציולוגיה, מ
 של במיגוון וגם מישפסים, היסטוריד.

 בעיות בלפתור סוב אני — בני־אדם
 הזמן. זה על מוותר לא אחרים. של

 סרטים טיולית ואוהב וםלםן. קשרים
 שנונים, דיאלוגים עם כאלה בעיקר —

 מקום להשאיר גם אכל במדוייק, לתכנן
לשינויים.

ט בז שאני רבדים .יש  גאוותנים, לו
 ב־ לא אססדונאוסים(באופי, אנוכיים,
 מהרעת לצאת (למה ואופנה מיקצועז

 אומרים אחרים?). של תכתיבים בגלל
 (גבוד. סוב תראה סוב־לב שאני עליי

).99/88(על אותי שאלי '434 בן

★ ★ ★

שב אומר מישפטן, ריפל, יואל
 הן מהנשים אחוזים 20 שלו, שכונה

 להיות מתות אחוזים 80ו־ גרושות,
גרושות.

★ ★ ★

לשפר מיבתב
במיב־ שאלותיך על שאענה ביקשת

 את גם הגזמת. העיתון״. דרך תב.לא
 לא אבל כותבת. בקושי אני הזה המדור
התשו והנה בלית בלי אותך אשאיר

 רק תורד. טוב, שלומי הסדר: לפי בות,
 בת לך אגלה לא הראש. קצת לי כואב
 מודחת, הייתי אילו אבל אני, כמה

 אף לא, שלך. האמא להיות יכולה הייתי
 במיכתב (בינתיים) התעניינה לא אחת
 סוב פחות נראית אני במציאות שלך.

לך. טוב כל בתמונה. מאשר

★ ★ ★ 
 נמשכת

למבוגרים
 צילצלה היא ממש האחרון ברגע

 למדור נשית תוספת שיש כך אלי,
 בקול לי סיפרה היא השבוע. הגברי
 תמאן לי שיש שנים כמה .כבר נמרץ:

 רוצה לא עייפתי. ־־י. נשוי. גבר עם
 ־וצה לבד. הרבה אני להתחלק. יותר

 מצבו מה משנה לא פנוי. גבר להכיר
נשוי. לא רק — המישפחתי

 שמנמונת, מלאה, ,25 בת .אני
 ארוך שיער נדיבים, מימדים בעלת
 נאה, גדולות, חומות עיניים מאוד,

 לפעמים ישרה, פתוחה, כנה, חמורה,
 חמימה, מסורתית, קצת מדי, ישרה

 לי יש לעזור. אוהבת מפנקת, אוהבת,
 רכושנית עקשנית, אני חסרונות: כמה

 להיות חייב שלי הגבר מאוד. וקנאיי
נאמן.

 מישפחה, חיי לאהוב צריך גם .הוא
 שיוכל — חזק תקיף, החלטי, להיות
 מטר. 1.68 אני גבוה. רצוי בי, לתמוך

 ־פלוס,30 בני למבוגרים, נמשכת אני
 מכסיף. ושיער מרשימה חזות בעלי
 כי רציני, גבר שיהיה חשוב: משהו ועוד
 על אותי שאל מהר.״ להתחתן רוצה אני

)100/ 88.(

★ ★ ★

 עולה, זה כמה מושג לכם אין
 פאר־ דולי (הזמרת זולה להיראות

טון).
★ ★ ★

הקמצן פינת
 לדבר. רוצה) (או יודע אחר כל לא

דוגמות: שתי הנה
לה מעוניין מטר, 1.68 גובה ,30 בן

רצי למטרה ונחמדה יפה בחורה כיר
שק ערבים קריאה, סרטים, אוהב נית.
.052־550097 בבית. טים

 מטר, 1.70 גובה ,27 בן דתי בחור
 גיל ער רצינית, דתיה, בחורה מחפש

תל־אביב. ,31257 ת״ד .25

★ ★ ★ 
 רומאנטיקן

אמיתי
 אלא כותרות, מחפשת אינך .אם

 אם, אדם, אלא דימויים, לא ואם תוכן,
התחש בפתיחות, מאמינה את כסוני,

 ,35 בן אקדמאי, אני — ומודעות בות
 ורומאנ־ הומניסט נבון, מסר, 1.75 נאה

כותב. הוא אמיתי,* טיקן
 להקשיב היודע איש״שיחה, גם הוא
 נאה, — אותך מחפש הוא כתף. ולתת

 חמימה רגישה, ומעניינת, איכותית
 ובעל מרגש מרתק, לקשר וסימפטית,

 לטלפון אליו לחייג יכולה את תוכן.
חצות. עד הערב, בשעות ,03־485589

ם רי ג ר ז חנ
בכלא נישואין

שאו  גור, צבי רמלה, בכלא ♦ ני
הש מסביון, ילד של ורוצחו חוטפו ,38

 לפני ושעשה, למאסר־עולם כך על פוט
 לימים ברח, עת כותרות, שנים, שלוש

 שאייר תוך מכלאו שנתפס, עד מיספר,
 גרום, ויעל בציוריו, הכלא חומות את

בק גור עמד עימה מבאר־שבע, צעירה
 מיס־ שנים זה וטלפונים מיכתבים שר
פר.

בכביש מחת
ס ר ד ת נ מוו  הרצליה, בכביש ♦ ל

 היפאנית, השגרירות מכונית על־ידי
ל ,68 בגיל  אחר שנה 40 רז, שאו

 זה כבש עת הירדני הצבא מאש שניצל
 רז חי בו שבגוש־עציון, כפר־עציון את
 ספר על זכרונותיו את שהעלה רז, אז.

ול למשורר לימים היה הקדוש). (ההר
 ליד הצופה הדתי, עיתון־הילדים עורך
דים.

בקבוצה דידה
טר פ  ,75 בגיל בפתח־תיקווה, ♦ נ

דעון  בקבוצה הראשון הילד ברץ, ג
לי א׳. דגניה בארץ־ישראל, הראשונה

 ממארגני לימים ברץ, של דתו
 (עידיהב), הרחוק בנגב ההתיישבות

 הוריו, בין קשים לחיכוכים בזמנו גרמה
 ח״כ :ההגנה, איש לימים ברץ, יוסף

 ומראשי הראשונה בכנסת מפא״י
 בתו ברץ, ־מרים הוועד־למען־החייל,

 בכפר־סבא, מסע־שקדים בעל של
 החלוצית הקבוצה חברי ועשרת

 באותם ילד בלידת ־או אלה האחרים:
 של הכלכלי במצבה קשה פגיעה תנאים

 של משכרה בי כך על ועמדו הקבוצה
 לחברי שכר לשלם נהגו מרים(אז האם

 שהיא הזמן בגין שליש, ינוכה הקבוצה)
בבנה. לטיפול מקדישה

• • •

באוניברסיטה אהדה
טר פ  אחר שבוע בירושלים, ♦ נ

 מבקר תורן, חיים ,75ה־ יום־הולדתו
 עד1 קדם מים׳ בישראל אהבה (שירי
 מנהל רבות שנים ומשך סופר ׳מינס,

ה האוניברסיטה של הוצאת־הספרים
 הראשון, נגידה שם על הקרואה עברית,
נישו־ עוררו בשעתו מגנם. לייב יהודה

תורן וחיים פועה
בישראל אהבה

 שליו, פועה למשוררת תורן של איו
 אס ושהיא רבות, בשנים ממנו הצעירה

 בקרב רבה אהדה רוני, היחיד, ילדם
מכריהם.

בקירקס שכר
ר ט פ  מהת־ טכסאס, ביוסטון, ♦ נ

 אחד פורמן, פרסי ,86 בגיל קף־לב,
 ידועי־ה־ פלילים לענייני הפרקליטים

 פורמן, בארצות־הברית. ביותר שם
 ארל ג׳יימס גם נמנה לקוחותיו שעל
 מרתין השחורים מנהיג של רוצחו ריי,

 99ל־ מעשהו על שנדון קינג, לותר
 כש־ לקבל בנכונותו נודע מאסר, שנות

ידי תחת מצוי שהיה מה כל כר״טירחה
 כלי־נשק, יהלומים, לקוחותיו: של הם

 ארבעה אפילו אחד ובמיקרה מכוניות
 פושט־רגל מבעל־קירקס פילי־קירקס

שירותיו. את שביקש

תשב^
ענק
2663 מס׳

■נא■ אביגיל מאת
מאוזן:

 בגליל, מצודה )8 );5,3( פאב )1
 היהודים של החשובים המרד ממרכזי

 יקר זהב )16 טראנספר: )12 ברומאים:
 שייקספיר; של מחזה גבור )23 וטוב:

 נשגב עצום )26 עזה: סערה )24
 השמן קיבול כלי )29 ומפואר:
 התפילה אל .לשמוע )31 במנורה:
היוונית(מ); הטרגדיה אבי )32 ואל...״

צרכם: די עוברו שלא קלף לוחות )35
 )39 הנחמה; חדש )38 קפיצה; לוח )36

 של מצב )40 לחייל; קבע פקודות
 העונשים אחד )42 תיקווה; חוסר

 מסיירות אחת )43 צבאי; במחנה
 ישראלי סרט )44 ;70ה־ בשנות צה״ל

 לו יש )47 טרף; עוף )45 חדש־ישן;
 מילת )51 התעופף; )49 במעשה; חלק

 )54 הרגלים; אגודלי שני )52 הסכמה;
 שמהם הקטנטנים החלקים מן אחד כל

 הסופר של יצירתו )56 הצמח; מרכב
 העביר )59 כובע; מין )58 טולקין;
 גליון )62 כלוב; )61 למקום; ממקום
 של בירתה )63 הארץ; כתיבת

 דחק; דחף, )69 חמור; בן )67 סיציליה;
 )71 מנשה; רמת באזור נחל )70

 תנועה )74 שר; )73 הלח; ממידות
 הבאות; בבחירות שתתמודד בארץ

 עבודה כלי )78 לפליטה; נשאר )76
 בישראל; נביאה )80 'ובגנה; בשדה

 (ארמית); שם )85 דרשה; נושא )83
 ממיני צמח )89 יריה; מרחק )87

 הצורך די אכילה )92 הירקות;
 חולף לדבר מליצי כנוי )94 והסיפוק;

 מאפר המופק חומר )95 קיום; לו שאין
 )98 ביותר; נמוך שיעור )96 צמחים;

 חזון; נאום, )99 בהודו; שליט נסיך
 עצים שורת )103 ארץ; בולע רץ )101

 ויוצרים גדר על מצלים שענפיהם
 בימי קטן מטבע )104 סכך; מעיו

 אבק )107 עניו; חוסר )105 המנרט;
 מי )108 באש; שרופות גיר גרגרי
 כינוי )110 (ש״מ>; ממנה? מפחד

 )114 רוחני; מורה )113 כנף; לבעלי
 )115 הראשון(ש״פ); נשיאנו רעיית
 הכוכבים במדעי חכם )117 עלוב;

 שחיו לאנשים כינוי )120 ובמחקרם;
 );3,3(המדינה הקמת בימי ולחמו כאן
 )123 זהר; אורי של ישראלי סרט )121

 צמח )124 ספורט; במשחק אביזר
 עוף )126 בשם; מיני יעשו שמשרשיו

 גמול )127 האיה; ממישפחת טורף
 ישיבה )130 ענן; )129 רע; מעשה
 אריכא; אבא על-ידי שנוסדה בבבל

 מגדולי )132 פגע; צרה, )131
 )136 דרום; )133 בבבל; האמוראים

 תו )138 ובמקום; בזמן הרחק
 בימי וממלכה ארץ )139 מוסיקלי;

 )144 למעלה; )142 זורם; )141 קדם;
 איבריו; את המחבר החי בגוף מיתר

 מחורר: )148 ממאה; קבוע חלק )146
 בישראל; השני הממשלה ראש )149
 ארץ מחכמי )152 (ארמית); הר )151

 טבעת )153 י״א); ה׳ א׳ הקדם(מלכים
 מוצא מקום )154 ובאף; באוזן כעדי

בים; הנמצא צמח מין )155 השמש;
העקב; עד הברך מן החי רגל )156
 )159 רע; ריח )158 רכוש; בעל )157

מים; קבוץ מקום )160 עומעם; שצבעו

 )165 בטול; )163 השוואים; אחד )161
 )167 העשן; מן הנשאר הדק האפר

 להוכיח רצון מתוך הנעשית פעולה
 מלכת של סבתה )169 יכולת;

 לצמוח; המאחר עשב )170(בריטניה;
 הפנינג; )172 שיער: ציציות )171
 נעים )176 צבע; ושנה הוסף )174

 ע׳י מת נשמת העלאת )178 לאוזן;
 זמר להקת )180 אביון; )179 קסם;

 ילדים )182 שנתפרקה; ישראלית
 גבוה הישג )184 אמם(מ); ברחם

 של ילד )187 );3,5בספורט( במיוחד
 ראה שממנו ההר )188 ואמא; אבא
 סימן; )190 חג; )189 הארץ; את משה
 ביבשה ומתנועע זוחל קטן חי )191

 הלפרין אוריאל המשורר )193 ובמים;
 שם )196 בעזים; הזכר )194 שלח;

 )198 ראובן; הצייר של מישפחתו
 ־- מחד־ החתול )199 פיחת; מרקחת

 מן אבן )202 מחשבה; )200 גדיא(ח);
 )205 רעדה(מ); חלחלה, )203 החושן:

 מגלה, )207 מחשבים; המפעיל חומר
 )210 אויב; )208 הכיסוי; את מסיר

 הרופאים שבועת מחבר )212 שארית;
 גבוה; עמוד )215 ערוד; )214 (ח);
 בעל נגינה כלי )217 חמסיני; )216

 לשפה; משפה האדיר )219 מיתרים;
 של ספר )222 שטוח; רקוע, )122

 פעם; )226 יולדת; )224 המסון; קנוט
 באבלותו; האבל שאומר תפילה )227
 )233 פיארברג; מ״ז של ספר )230

 הדרומית; באפריקה הגרול הנהר
 ירד )236 יהודה; בשפלת מושב )234

 ־־ איני ברפובליקת אי )237 לארץ;
 צורת )238 ובאלי; סימטרה בין דונזיה

 כלי יוצר )240 ישראלית; התישבות
 המופיעים שכירים חיילים )241 חרם;

 כינוי )243 תל־עמארנה; בכתבי
 מצולה; חפירה, )245 צעירה; לבהמה

 כינוי )249 גרמני; קומפוזיטור )247
 )253 שנתו; את ישן )252 לאירופאים;

 )256 אהוד; השופט אבי )254 נגמר;
 ״ רסק; )257 וקבוע; רגיל מנהגים סדר
 ונד; נע )260 הלל; מפרקי חלק )259
 )264 וירושלים'; .רומי מחבר )262
 אופן באותו הדרך באותה ושוב לך

 )269 המותך מן יריות )267 וסדר;
 דיעה, חסרי )273 ותביעות; טענות

 הם )276 נרדים; מפיץ )275 אווילים;
 משוחרר; עבד )278 הדיעה?; בעלי
 בתולה; שאינה מי איש, אשת )279
 למדע קריה בירושלים, הר )281

 הפילגשים אחרונת )282 ולרפואה;
 תרופה אבקת )283 ;15ה־ לואי של

 יוון בערי העשירה )284 בתרמיל;
קדם. בימי

• • •
מאוגד:

 )2 הלחמ את בו ללפת מאכל )1
 על העיר )3 המפורש; השם מן קצור
 מסביב הקו )5 חיים; נוסח )4 כבר; נהר

 לפרסטרציה; גרם )6 העגול; למרכז
 מלך אחאב בן )8 וכעס; צער קריאת )7

 בירה )10 מים; חיית )9 ישראל(מ);
 )12 ואפיה; לבישול כלי )11 אירופית;

 )13 האשק; ירוסלב של מחזהו ״גבור״
דבר־מה לעשות עצמו על מקבל


