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מאוזן;

 שבט .5 לתמידות; לעולם, .1
 .10 ;2ה־ מהמאה גרמני שודדים
 שליט .13 בבלי; אליל .11 נמלט;
יש מטבע .15 אציל; .14 פרסי;
 .16 העולם; מן ובטל שעבר ראלי
 בושם, .21 חיק; .20 פלא; .18 דפן;

 .25 דשן; .24 בולגרי; מטבע .22
פר ראשי תכנית, .26 רענן: טרי,
 .30 העדה; לרב כבוד תאר .28 קים;

 .32 פואזיה; .31 מוחלטת: שתיקה
 .34 <ש״מ); הק״ן על המרד מחבר

 מפקד .38 עוף; מין .35 מרדות;
בסו .41 מקום; ממלא .39 חטיבה;

 .43 חבל: עבה, חוט .42 התווים; לם
 .47 הפרי; חלק .45 הניצחון; אות

 .50 נאה; נשיר עץ .48 טיט; אדמת
 עמי׳ת; .52 משאלה; .51 זווית; פנה,

 אחד חליפות, .57 עקר; ריק, .54
 תמים צדיק .61 בא; ושני הילד

 עמק .64 תרופה; .62 בדורותיו:
 מידת .66 חלחלה; .65 באיטליה;

קי .67 בישראל; קדם בימי נוזלים
 הגאון .70 שרר; משל, .69 טור;

 .74 קניה: .72 בפומפדיתא; האחרון
 לוח .77 ערף; דל .75 שמם; שדה

 אנגלי הוגה־דיעות .78 שירטוט;
 במקום; .81 השלמות; מילחמת —
 הפנים; של אחד צד .85 ענף; .83
 .89 באהבה; מוגש .88 בסיס; .86

 .91 בפעולותיו; מהיר תקיף, נמרץ,
 מקום .95 מתכופף; .93 אביון;
 נכריה; בארץ לגור בא .96 נמוד;

 בן .102 מספיק; .100 נאיבי; .98
 יסודות מארבעה אחד .103 בקר;

 .105 בנגב; קיבוץ .104 התורה;
).3,3( עמומה נהימה

★ ★ ★
מאוגך:

 נוא .3 חובה; תשלום .2 סגן; .1
 בן־ארם; .6 באפריקה; נהר .4 אמון;

 פרור, גרגר, .9 קיים; .8 דגן; מין .7
 משורר בת משוררת .12 קטן; חלק

 חלב לא בשר, לא .15 (ש״מ):
 תבואה גרגרי .16 (ר״ת); (פרווה)

 ממיני אחד .19 שקד; .17 שנטחנו;
 שושלת .21 צריה .20 הארבה;

 .23 הספירה; לפני מצרים מלכי
 .26 הפעמון; דפנות .24 תבואה;

 .30 פדיון; דמי .29 מודד; .27 שלל;
 .34 הערכה; .33 פירות; קוטף

 זרם מקור של השלילי הקוטב
 לזכר מוסיקלית חגיגה .36 חשמלי;
 ענף .37 ישו; של האחרונה הסעודה

 .41 פלוגה: מפקר .40 דקל;
מטבע .46 מנעול; .44 בשבילה;

 מלר .49 שלילה; מילת .47 אלבני;
 החזית; מאחורי .53 צעד; .50 מואב;

 מחנכו רומאי, ומחזאי פילוסוף .54
 שאלה; מילת .56 קיסר; נירון של
 זעיר; .60 קש; :אסף .59 מפתן: .58
 חמישית; אות .63 סיעה; עדה, .62
 );3,3( זיתים לכתישת המכבש .66
 אחד (ע״ש ביותר וחמור קשה .68

 מאסו ״... .71 אתונה); מממשלי
.76 חברה; קהל, צבור, .73 הבונים";

 מחורץ עץ פטיש .77 עבודה; כלי
 בראשית פרי .79 במטבח; לשימוש

 ממהר: .82 שנון; .80 התפתחותו;
 קוצני שיח .85 בתוקף; תבע .84

 טנא: .87 מיצים; לתעשיית משמש
 סיף: .94 טהור; זהב .92 החביא; .90
 .97 הירדן; בעבר עתיקה עיר .96

 זז; .99 במוסד; כוח־האדם את ניתב
 פינת .103 מוקש; .102 אנא; .101

בבית. חימום
— ינאי אביד.יל—
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משולשת הרמוניה

 נאה, כחולות, עיניים בלונדית, היא
ש יצירתי, חופשי, מיקצוע מטר, 1.64
 מחפשת אנשים. של בעיות לפתור עוזר
 האופי עם להתמודד יוכל אשר גבר

 מלא אוהב־חיים, שלה, והאינטנסיביות
 אבל בשל, בנשמה, מבוגר חוש־הומור,

באמת.
 שהוא גבר עם לחיות בשלה ״אני
 ״גברים לי. אמרה היא גבר,״ באמת
 לבנות רוצה אני מפחידה. אני אחרים
 את להציג איתן. בסיס על יחסים

 את להציג לו לתת שלי, המטרות
 של משותפות מטרות ולהציג מטרותיו,

 משולשת הרמוניה ליצור רוצה ביחד.
 חברים." להיות האלה, המטרות בין

).1/2676(על אותי שאל
★ ★ ★

בקליק מאמין
 1.65 גרוש, ,36 בן רואה־חשבון הוא

 קצוץ, שיער כחולות, עיניים מטר,
 הראשונה. בפגישה כבר בקליק מאמין

 סטוצים. לא אמיתי, קשר מחפש הוא
 לתת שיודעים מאלה רגיש, כן, הוא

 אהבה היא קלאסית מוסיקה בקשר.
 הוא אצלי מיספרו שלו. גדולה

/2י 2676•< ★ ★ ★ 
טלפון מיספר

אינטלי רגיש, נאה, מטר) 1.86(גבוה
 לו, שווה שתהיה בת־זוג מחפש גנטי.

משכי אינטליגנטית, אינטלקטואלית,
 אינה הלאומיות לאהוב. שיודעת לה,

 ).4/2676(הוא אצלי מיספרו משנה.
★ ★ ★

סגולות עיניים
בעולם, יפות הכי העיניים לי ״יש

 אם שאלתי לי. אמרה היא סגולות," והן
 והיא טיילור, ליז של כמו סגולות הן

 בת היא לה.״ דומה גם אני ״כן, אמרה:
ב גרה מטריף"), ילד גרושה(״עם ,36

 במיק־ מנהלת־שיווק חיפה, סביבות
 1.67 האופנה, בעולם רקע עם צועה,
על־הכיפאק. נראית מטר,

לפ נשמה, עם מישהו מחפשת היא
 אומרת היא ככה — ו־ה׳ ד, ג', ב', רק
 ,40ור בשנות טוב, נראה שגם פנוי, —
 אחריו. או הזה, הגיל של המשבר בלי

).5/2676(על אותי שאל
★ ★ ★

גנובים מים
 לי אמר הוא אותי!״ חונקת ״אשתי

 ,42 בן תל־אביבי שהוא והוסיף בטלפון,
 רו- הארץ, יליד אקדמאי, נאה, גבוה,

 היפה לתקופה מתגעגע הוא מאנטיקן.
 מים של טעם מחפש הדדי, חיזור של

 דיסקרטי בקשר רוצה בסתר, גנובים
 דומים נתונים בעלת נשואה, עם ואמין
הוא אצלי מיספרו לשלו. זהה ורצון

. '•1׳2״6י . .
שאר1 ומו כסה

 שאליו ,14 מודיעין של המרכזן
 נתן מאוחרת, לילה בשעת הגעתי

 וביוון המבוקש, המיססר תא לי
 שאלתי מאוד, חביב נשמע שהוא

 מעניינים סיפורים איזה לו יש אם
 הסכים שהוא מה בל מהעבודה.

 המודיעין מעובדי שבמה היה לספר
 שהתחילה היברות אחרי התחתנו
בטלפון. מיספר בבקשת

★ ★ ★
יפה אשה
 שיהיה אותה, שיפנק גבר רוצה היא

 יכולה מצידה, היא, להישען. מי על לה
 חכמה, יפה, ואשה חם בית לו לתת

 רוצה היא בלונדית. נשית, חתיכה,
 גבר שיהיה אבל אומרת, היא אהבה,

 שיהיה לתפרנים. כוח לה אין מבוסס.
 כל ללכת יחפש ושלא מעניין, נאה, גם

ול לראות בשביל אחר, לפאב ערב
 בחשבון, בא מישפחתי מצב כל היראות.

 עליה: נוספים פרטים נשוי. לא רק
 עם מטר, 1.67 גובה ,32 בת רווקה
 מיס־ הומור. והמון שימחת־חיים הרבה
).3/2676(הוא אצלי פרה

 שוקן גרשום של מעובדיו אחד
 לחתונה. אותו להזמין בא (הארץ)

 לא ״תשמע, לו: אמר )76( שוקן
 לא שאני מה זמן, הרבה לי נשאר

 אני צודק. עושה." לא אני מוכרח,
 הגישה את לי אימצתי מזמן כבר

 ,76 בת לא עוד שאני למרות הזאת,
 נשאר! זמן במה יודע מי כי

★ ★ ★
רברידג יד

 וב־ בנפשה וצעירה עליזה אלמנה
 שיושיט אביר מחפשת ,66 בת הופעתה,

 את ויאכל איתה יצחק לברידג', יד לה
 מבוסס, אתה אם המעולים. תבשיליה

הר שלמדת שימחת־חיים, בעל מעניין,
 לעתיד עיניך ונושא העבר מניסיון בה

 לחלוק מוזמן אתה לא־פחות, מלהיב
 בת״ד אותה תמצא חייך. את עימה
+ + + חיפה• ,6952

 לבקשת — בטלפון רותי
 להכתבת ו/או מיכתב על מידע

 ב־ להשתמע - משלכם מיכתב
221017.

★ ★ ★ ערבי ועא !
ערבי־מוסלמי, רופא, ,32 בן הוא

היפים החיים
מגה של

 1.70(תמירה ,22 בת יפה, היא
 פתח״תיקווה. תושבת מסר),

תזו והיא פרץ, נוגה לה קוראים
 טיב- תזונאית במיקצועה. נאית

התעניי היא דיוק. ליתר עמית,
 סיבעית לרפואה באוניברסיטה בהתכתבות, אותו ולמדה בנושא, נה

באנגליה.
בהת לפעול ולנסות אומרת, שהיא למה טוב״שוב לשים־לב כדאי

 באוכל, בעישון, - דבר בבל בהגזמה מקורן הזאת המאה ״מחלות אם:
 עצמה היא הלוקסוס.״ אחרי בדיצה במתח, המקום, על בישיבה

 ומשמשת להירגע, להתעמל, נבון, לאכול שאפשר, כמה עד משתדלת,
שלה. למיקצוע נהדרת דוגמה
 והיא בריאים, חושיה וכל היטב שמתפקדת 100 בת סבתא לה יש

 שיותר כמה אל להגיע הוא נוגה של החלום מאורח״חייה. המון לומדת
יפים. לחיים שלה הדרד עם אנשים

פרץ נוגה
100 בת סבתא לה יש


