
>ו ה1ה 09011:1 #£7^/7?/ו

מאוזן:
 ):3( חדש מקל )1
 למישהו מאחר? היבול )3

);5,4(הלואי! איכפת?
 בהרגשה הרוביקון את חצו )9

);4(מטריפה
 );4(המסר את יתפוס המלך )10
תרועה בקול נפט מפיקים )13

)3;(

תשבצופן פתרון
2681

 )15 );6(מה בחשש יחד בלו )14
ב לעולמו הלו הבן־אדם
)2,2,4(בפיו וברכה מחתרת

 )18 );4( האפרסק מגון פרי )17
 וחוטאים לעומק מתדיינים

);4(לעניין
 בחוג אקטיבי פרוג׳קטור )20

);4,4( צבאית להסטוריה
 רק זה להוציא שאפשר מה )22

);5( החוזר בבית הסוף את
 מן יפונו החוק על העוברים )24

);3(העיר
 המשפט ואחרי לפני צורח )25

)4;(
):4( ובחזרה בגהינום )26
ב מתקיימים הלמודים )28

);3,4( סדום ובהר ירושלים
).3( המטבע של השני הצד )29

מאוגד:
);3( בזלזול יורד )2
 כמצוות הלירה על שמרו )4

);4(אותם וכסחו השר,
בקולנוע מופלגת מומחיות )5

)5,3;(

דבר מכלים ואין מסיתים )6
)6; (

 ילדים מעון על המודעה )7
 פרס את קבלה שנפתח
);4( הטוב הטעם

בזמן לתפילה הגיע הרבי )8
)5;(

 במחנה שלמה גאולה אין )9
);4,3(צחי

בבו נפשם על מתחננים )11
);2( ליביה

לש מתאים שאינו קשוט )12
);2,2,5( למשל מיר

 הברית בנות של צברי חלום )16
 במלחמת הרשע כוחות נגד

);4,4( העולם
);2,4(מהבקבוק או אם חלב )19
 התרומה את מדגישים )21

);5( למשורר
);4( בחום נתנו מנחתם את )22
 ״העוקץ״? סוף .את זוכרים )23

)2; (

להיפתח לבן נח אבא עם )24
)3:(

בצרפת עלה לא עור השחר )27
)3.(

—יי-אי אביגיל-------------

תן חי אי מי ע
חדיקים הדברת

<ם1
מ ע ב

 י׳ם)ין7תיקנים(ג׳ו והדברת שמחים
 >0^ ובגדים׳ ספרים חרקי עץ, שועי . ;

ומניעת ואחעים מיוחד עירטו
,2 * ? מעופפים. וחרקים יתושים ^ ̂,

03־75־22־777 טל. ,2272 ת.ד. ,18 מודיעין רח׳ רמת־גן ££33^

ה תיי ש תך <11 ב או ורבועוד ברי

אי/ ▼ן

לרות׳
נעמי

הדדי פינוק
 רווק, מטר, 1.84 גובהי ,39 בן ״אני
 כותב. הוא לחיים,״ פרטנרית מחפש

 כן לפני המחשבים. בענף כיום ״עיסוקי
והת ושונים, רבים בעיסוקים עסקתי
 מגובש אני כיום רבות. בחוויות נסיתי

 מהחיים רוצה אני מה ויודע מנטאלית
לחיים. שלי ומהשותפה

 מזג- ואולי הגיל זה אולי ״באחרונה,
הח הדברים כי להבנה הגעתי האוויר,
 של הבסיסיים הדברים הם באמת שובים
 ופינוק כנות חום, רגישות, — החיים
 מהפרטנרית מצפה רק לא אני הדדי.
 אני אלה, תכונות בה שיהיו לחיים, שלי

לה צריכה היא אותן. להעניק מוכן גם
 תל־אביב.״ ומאיזור ממני צעירה יות
 תל- ,28408 ת״ד אל לכתוב יכולה את

אביב.
★ ★ ★

החוף ער יחד
 הודיע הוא פנוי,״ אהיה מעט ״עוד

מיו — אותך להכיר מעוניין ״ואני לי,
 רציני. לקשר יפה, עדינה, רגישה, חדת,

 מהבדידות, סוף־סוף לצאת רוצה אני
 את ולראות חוף־הים על יחד ללכת

 מאוד־מאוד." רומאנטי אני השקיעה.
 הופעה בעל גם הוא )1/2683(מזה חוץ

כמ עובד רגיש, מטר, 1.80 גובה נאה,
גדול. במוסר אירגוני נהל

★ ★ ★

 שעבר: בשבוע בעיתון, מודעה
 (קצת ובועז מאוד) (שמחה ״ענת

אחותם הולדת על מודיעים פחות)

★ ״*•״ ★ ★

!ליידי רופא
 שי־ שיגרתי. בלתי הוא הבא הקטע

 הסטאז', בסוף ,30 בן רופא ״אני מו־לב.
 נראה ההתמחות(בכירורגיה), בתחילת

 מתחשב,״ רגיש, מטר, 1.76 גובה טוב,
ממשכורת חי ״אני בטלפון. לי אמר הוא

 שעולה שכורה בדירה להחריד, צנועה
 עובד ואני המשכורת, חצי כמעט לי

מאוד. קשה
מח פרידה אחרי מקשר, פנוי ״אני

 שנים. שלוש במשך הייתי שאיתה ברה,
 אמיתית, ליידי אשה, להכיר רוצה אני

 ארוך, לטווח קשר ליצור שמעוניינת
 לו שלקח מודה אני ברופא.״ ולתמיד

 בדיוק הוא מה לי להסביר זמן קצת
 את לנסח זמן קצת לי ולקח מחפש,
 איתה, יקרה מה יוצאת־הדופן. הבקשה

 אותי לשאול אפשר בכן. תלוי כבר זה
).2/2683( על

^ י̂  ^
 מיב- להכתבת בטלפון, רותי

ד ולמידע, תבים מי ת .221017ב־ נ
★ ★ ★

ההגה על עיתח
 במו־ זה את רואה הייתי אלמלא

 צעיר נהג מאמינה. הייתי לא עיניי,
 כשבועיים לפני נסע קאדט באופל
 של במהירות תל־אביב־חיפה בכביש

 עיתון פרוש היה ההגה על קמ״ש. 100
 נסיעה. כדי תוך בו, קרא והוא יומי,

ור בסדר, לא שהוא סימן לו עשיתי
 .299־276 המכונית; מיספר את שמתי

★ ★ ★
 של הפחמן - ו״דן״ ״אגד"
 ★ ★ ★ •המדייה

שיחדור לקראת
 מרי צעיר קצת שהוא לו אמרתי

 אולי אבל המדור, קוראות של לטעמן
 אז מתאימה. מישהי לו תיפול זאת בכל
 מצה״ל, שיחדור לקראת ,21 בן הוא

 אוהב נאה, שחרחר, מטר), 1.90( גבוה
 מיסעדות, בילויים, טיולים, ספורט,

 רמת־גן. תושב עקרב, מזל דיסקוטקים,
 לא מדי, שקטה לא רוצה הוא אותך

 טוב. ראש ובעלת נאה מדי, שתלטנית
 ).3/2683(על אותי שאלי

★ ★ ★
המט הבעיה מהי השאלה: על
 ענה כיום, העולם את ביותר רידה

 ב־ החניה ״בעיית קישון: אפרים
הא הפצצה זה ואחרי תל־אביב,

טומית."

קוזמן שחנה ביקור: כרטיס
 מטופחת. מטר, 1.68 חטוב, גוף ושופע, מתולתל שיער יפה, ,21 בת

 בגן־העיר. בבוטיק מוכרת זמני: עיסוקי
: עיסוק ד י ת ע  לומדת היא שאותו נושא ויחטי־ציבור, פירטום ל

 תיקשורת. יועץ וכיום לשעבד שדר־הרדיו רום, בני של בקורט עכשיו
אנשים לפגוש גיוון, אפרורית, ולא מעניינת עבודה אוהבת:

 לה, תהיה שפעם מקווה שהיא חמה, מישפחה מהם, וללמוד חדשים
בן־זוג. של נאמנות

 בעל־חיים. אכילת על לחשוב יכולה לא צימחתי. רק אובל:
 ומיוחד אופנתי תמיד אבל אלגנטי, לפעמים זרוק, לפעמים לבוש:

ה. קל ד
 טירבה. היא אבל בעבר, לה הציעו בדוגמנית״וגילום: עבודה

 בעצמי, ביטחון יותר קיבלתי ״אולי מעוניינת. דווקא היא עכשיו
 זה להצטלם, אוהבת ״אני אומרת, היא זה," עם להתמודד שלי ביכולת

טוב.״ בטף גם וזה כיף,
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