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מאוזז:

 )5 בונצואלה; )יחידת־מטבע1
 את בראשונה ששידרה הספינה

 איל; )11 זמר; )10 ס־או־ס; האות
 )15 שוטה; )14 בפה; עצם )13

 משח, )18 שקד; )16 רעה; רוח
 )21 ממחבוא; יצא )20 ציפה;

 )24 הראשון; השכור )22 תואנה;
 משקה )25 בהודו; בהמת־בית

 נזקף שלזכותו מי )26 עלים;
 חלקת )28 בבנק; כסף סכום
 בעור דלקת או כתם )30 ארץ;

 שטווה רירי דק חוט )31 הפנים;
 אבן; אבא של ספר )32 העכביש;

 הרים שוכן חיים בעל )34
 רגולטור; )35 העזים; ממישפחת

 מילת )39 יקרות; אור )38
 חתיכה; )42 נחלש; )41 הסכמה;

 הקדיר, )45 האלוהות; )43
 נשיר, עץ )48 זמן; )47 האפיל;

 )50 הנחלים; גדות על בארץ גדל
 של אחיהם )52 נצח; )51 חפר;
 )57 באמון; בגד )54 והבל; קין

 )64 מרפא; )62 חומה; ;61 זדון;
 בושם )66 פוזל; )65 הנקה; איבר
 שניבא הסופר )69 תווך; )67 (ח);
 הירח על הראשונים האנשים את

 )72 חצים; אשפת )70 (ש״מ);
 אחריו: ותנועה נע שוא של הברה

 בני־ של מושבם מקום )74
 מקפיד )75 במצרים; ישראל
 מין )77 כבחמורה; קלה במצוה

 )83 רכוש; )81 עיר; )78 קוץ;
 אדמת )86 הנה! בוא )85 צעיר;
 )88 וגיר; בסיד מעורבת חמר

 נשים תכשיר מין )89 זרוז; מילת
 )93 נושיט; )91 קדם; בימי

 )96 בוגרת; כבשה )95 ממהר;
 משתחווה; )98 התוים; בסולם

 כפוי; תשלום )102 ענף; )100
 )104 המקום; בן שאינו )103

 )105 בית־שאן; בעמק קבוץ
לישראל. כינוי

מאוגד:
 ״שליש )2 כובע; כן גם )1

 טרף; עוף )4 מטרה; )3 מיליון״;
 ל־ — )טריניטרופנול7 קיים; )6

 בהמת )8 (ר״ת>; רימונים מלוי
 מפירות )12 יחל; )9 משאות;
טיב נזיר )16 כפוף; )15 העונה;

 האוויר; לטהור בושם מי )17 טי;
 חיות(ח); מאורת )20 מומיה; )19
 )23 ליצנות(ארמית); צחוק, )21
מג )26 סוג; )24 חותכת; שן

 הצרפתיים . הציירים דולי
 חטוי חומר )27 );1869־1954(

 בצה״ל; חיל )30 סדק; )29 (ח);
 )34 לשמן; קערית או ספל )33

אות )37 הגהנום; אש )36 שוק;

 ממקום זז )40 טוב; רצון של
 תבלין )44 נגמר; )41 למקום;

 )47 מהשמים; מזון )46 למשקה;
 )50 בבלי; אליל )49 הרפנה; שיח

 הבא; היום )54 נביא; )53 הקיף;
 )58 בן־בקר; )56 רתמה; כלי )55

 )60 וחזוק; אמוץ )59 שיש; אבן
 מלך )62 חבלים; עשויה נדנדה

 המהפכה שלפני ברוסיה קיסר או
 ברכת )64 מנעול; מין )63 (ח);

 העולה את בבית־הכנסת הגבאי
 לרגלי קיבוץ )68 );4,2( לתורה
בונה; ילדים משחק )71 התבור;

 שמא; )76 זרת בארץ מבקר )73
 בקשת תפילה, )79 גיזום; )77

 )82 הפנינה; אם )80 (ח); רחמים
 )85 ליבש; נפח מידת )84 בסיס;
 )87 מגילה; בצורת קפל כרך,

 )90 החשמלית; התצרוכת יחידת
 כנפיו היונה, מן קצת קטן עוף

בחו שלם )92 ירוקים; כחולים
 חרותו שלילת )94 ובשכלו; שיו
 כינוי )97 פלצור; )96 אדם; של

 בספר; עמודים שני )98 לשופר;
 זז; )102 גדולה; חיית״טרף )101
הגוף. אחורי )103

— יסד אביגיל------------

לחייל טרמפ חן
הזילו

עכז ב
תן י אי ח מי ע

מדינףס הדברת
תיקנים(ג׳וקים),י והדברת מומחים

^ ^ ובגדים. ספרים חוקי עץ, תולעי
מומניעת וארועים מיוחד עירפוו \ / ו
מעופפים. וחרמים יתושים
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1לרות

 לא מאמץ, בלי קילו. 50 מישקל:לדמותה קווים
דיאטות. זה מה יודעת

בן־דויד אירית
טימטזס שמאת:

הכו תחת כתבתי, שעבר בשבוע
גרושה על ודינמית״, ״שאפתנית תרת

 לך שמבטיחה לילדה, אם מאוד, נאה
 היא שלי גם אמרתי נבר־א-דל־מומנט.

 מרוב אבל אמיתית, חמודה נשמעת
 .32 גילה: את לציין שכחתי מחמאות

 גבוה נאה, משכיל, רוצה היא אותך
 מיספרה ומבין. מעניין מטר), 1.68 (היא

).5/2687( היה אצלי
★ ★ ★

 חבר- את פגש בן־אמוץ דן
 גס שהוא מלמד, אברהם הכנסת

 של המנהלים מועצת יושב״ראש
 אתה זה ״אה, אותו: ושאל דובק,

 מסרטו!״ ימותו שאנשים שדואג
 אנשים ״אם מלמד: של תשובתו

 מעישון כתוצאה מסרטן מתים
 לפחות שהם משתדל אני סיגריות,

תוצרת־הארץ.״ מסרטן ימותו
★ ★ ★

תי1ר שד חג שד
 הקשר את שחייב זוג עוד הנה
 מיכתב פירסם א', הוא, הזה. למדור

 ענתה י׳, והיא, חודשים, תישעה לפני
 של מזכירה היא אקדמאי, הוא לו.

 בסביבות שניהם גדולה, בחברה מנכ״ל
נאים. ,40דד אמצע

 מספרת ככה מיידי, היה לא הקליק
 לזה נתנו הם אבל שלה, חברה לי

 הפך זה בערך חודש וכעבור צ׳אנס,
 למה לי ברור לא וצמוד. רציני לסיפור

 לי להודיע טורחים לא מאושרים זוגות
 כנראה, ואני, כאלה, משמחות הודעות

 החברה את שאלתי לעולם. אבין לא
 שאלה והיא הזאת, השאלה את י׳ של
 היא: אלי שהגיעה והתשובה י', את

מע לא ושלו שלי דיסקרטיים ״דברים
 על פעם שמעתם אחד.״ אף ניינים
 רק אני שמעתי, אני קלפטע? המושג

זה. את כותבים איד בטוחה לא
★ ★ ★

ר״גיזרא״ הודעה
 שלך המיכתב את מחפש בטח אתה
 הודעה הנה זה, במקום אבל השבוע,

 לפני לא אבל יפורסם, מיכתבך ממני;
לר מסכימה אני שנית. אלי שתתקשר

 חייב אתה אבל עבורך, הודעות שום
שלך. מיספר־הטלפון את לי להשאיר

★ ★ ★

ב־ כתמיד, בטלפון, רותי
221017.

 בו׳־ד־ אירית לה קוראים
 אז ג לריקוד מורה והיא ויד,

 הג׳אז־קברט בלהקת ורקדנית
לוי. ג׳קי של אקספרס, בודי

 ,28 בת רווקה כללי: תיאור
 ותושבת פתח״תיקווה ילידת

תל־אביב.
 ים. קולנוע, אוהבת:
סימטוס. שונאת:

 במו- בקלילות. נהדר, רוקדת:
ראיתי. עיניי

טו חברים עם סולידי, בילוי:
מועדונים. לא בים.

אי של לא (שלי, התנצלות
 יותר, קצת לכתוב רציתי רית):

ולמחש לדמותוז קווים כמה עוד
 יש אבל שאלות, שאלתי בותיה,

שלי. ליכולת גם גבול

נעמי
1ם

אהבה צריכה 1
 לקשר,״ זקוקה אהבה, צריכה ״אני

 גרושה ,30 בת ״אני לי. אמרה !היא
 יופי, נראית שנתיים. לבן אם (כמעט),

 לא חכמה, ילדה, קצת אשה, קצת
 שמח, איש מחפשת חלילה. מושלמת,

 ורוצה שיכול ובגוף, בנשמה יפה חכם,
 המכיר שניים, של בסיטואציה לחיות

וביתרונותיה. במיגבלותיה ׳
 יציבות, שפיות, מחפשת .נורא

 מה כמוני, כבר, שיודע מישהו רעות,
 ואם ולמה. כן, ומה ומתי, לעשות, לא
 מצאת, לא (?)ובמיקרה כזה, אתה אכן
 וזו אותך, המחפשת אחת, אשה יש

).1/2688( על אותי שאל אני.'
★ ★ ★

ההזזה את דחיות
 מגילו, צעיר טוב, נראה ,47 בן הוא

מח־ ״אני נשוי. ספורטיבי, מטר, 1.83
 לנו שיהיו איתה, נעים שיהיה אשה פש 1
 הוא משותפים," התעניינות נושאי ן
 את לחיות שמחפשת ״אשה לי. אמר1
 או העבר, את או חיים רובנו כי ההווה, .

 שחיי אנשים הרבה די יש העתיד. את
להם. מתפספסים ההווה

 לתת המסוגלת אשה לי ״חסרה י
 ההיכרות של הכיף לי חסר מעצמה,

 לא וגם משנה, לא גילך הביחד.' ושל
 בעיקר לו חשוב המישפחתי. ,מצבך

 לך יעזור זה האם עדינה. שתהיי1
 אומר אם קשר, איתו ליצור להחליט

התר איתו, הטלפונית בשיחה שאני,
 מיספרו ורגיש? חושב אדם שהוא שמתי
).2/2688( הוא אצלי

★ ★ ★

 זה, זהו של האחרונה בתוכנית
 אחד, נחמד אמר הבישול, בפינת

 ״אנחנו ממש: מושלמת בעברית
ומ הירקות, את קצת מבשלים

וחצי חיות חצי יהיו שהם חכים
★ ־״מתית ★ ★

אמיתית חמזדה

י י


