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מאוזן:

 כסף קנס .5 ):4,2( מוזה .1
 שחרור תמורת החוטא על המוטל
 רבי של כינויו .10 );3,3(מעונש

 .11 רש״י; נכד מאיר מן יעקב
 השוואים; אחד .13 עוול; זמם,

 מלא — בהשאלה .15 טהור; .14
 השמים חוג .16 וחיים; תנועה
 לפי הארץ אל מגיע שהוא במקום
 כמספר מקובל .18 העין; ראות
 (גימט־ היהודית במסורת גוזמא
פו .22 נסוח; .21 צונן; .20 ריה);

 .25 הקף; עגול, .24 לאחור; גה
שא לתפילה כינוי .26 תנוקות;

 במועדים; שחרית תפילת חרי
ה במאה בפומבדיתא גאון .28
 .32 עצם; .31 הגיון; שכל, .30 סו;

 עם מכנויי אחד .34 ענבל,
 .38 גאווה; .35 במקרא; ישראל

 דגן .41 זעיה .39 וחזר; סבב
 .43 מוחלטת; שלילה .42 שמים;
 בישראל; שבט .45 צער; קריאת

האר זחל .48 לעזוב; הוראה .47
 (תהלים מכשול כישלון, .50 בה;
כרי כתב .52 רקב; .51 ט׳); ס״ו

 קובץ .57 אברהם; אבי .54 תות;
ממ .61 ד׳אמיציס; של ספורים

 מחוז למושל כינוי .62 הר;
 של סוג .64 המזרח; בארצות
 .66 כלי־כתישה; .65 מנעול;

 .69 פורח; אבק .67 חיים; שבק
 בהמת־בית; .70 כותל; מחיצה,

 לטפול נבחרת אנשים קבוצת .72
 ממאיר; נגע .74 הכלל; בענייני

 .77 בבבל; הקראים כת מייסד .75
 חיפה; כסה, .78 יחד; כרך קשר,

 במזרח מטבע .83 עפוש; .81
 לקוי .86 בן־בקר; .85 הרחוק;
 תאורה .88 חשמלי; במעגל

במיתו הים אל .89 חילופית;
 תזזית; רוח .91 הרומית; לוגיה

 .96 תך; .95 קריאה; מילת .93
 קבול; כלי .100 סוד; .98 תבואה;

 .104 תוך; .103 מספיק; .102
 .105 הנאמנה; אודיסאוס אשת

פשוטים(רומאים). אנשים

מאוגד:
 ללא שלם, .2 חתיכה; נתח, .1
 .4 ישראל; מנשיאי אחד .3 פגע;
 רקטת .7 שמא; .6 מנה; חלק,
 תחתונה אבן .9 זהב; .8 טניס:
 .15 רעב; .12 הריחים; באבני

 מגלה .17 אבר; כנף, .16כסופים;
 סנדוויץ׳(על־שם ואיי ניו־זילנד

מכו .19 ש"מ); באלסקה, מפרץ
 של בני־לוויה .21 פס; .20 שף;
דיוניסוס; — והעליזות היין אל

 בתל- שדרות .24 נגינה; כלי .23
 הלאומי המשורר על־שם אבוב

אכי איבר .27 יתרון; .26 שלנו;
 .30 מיוחדת; בכוונה לא .29 לה;

 .34 מניפסט; .33 סוף: בים מיצר
 .37 בשקט; .36 להתרחש; עתיד

 רסיסי־בקר; .40 גמל; שלא פרי
 ב־ מיכללה .44 שאלה; מילת .41

 באלף- אות .46 ארצות־הברית;
 מזון; לחם, .49 הוראה; .47 בית;

 חיים בעל .53 בית־אב; שבט, .50
 צוללוזה; .54 הכלבים; ממישפחת

 עבורי; .58 כפוף; .56 שליח; .55
.60 איוב: רעי משלושת אחד .59

 .66 בת״קול; .63 מזון; .62 טרמין;
 לתפילה; המוסלמים את הקורא

תע מפעלי של התאחדות .68
 .76 בד: .73 יעקב; בן .71 שיה;
 .80 קונטכסט; .79 ויזה; .77 ידיד;

 נוזל; דבש .84 צאצא: .82 מסייר;
 צמח .90 עבר; .87 גורל; .85

 מאחורי .92 הקטניות; ממישפחת
 בארץ; חוף עיר .94 החזית; קוי
 ראשי־ .97 שפכין; למי תעלה .96

 יהודיות קהילות שלש של תיבות
 כלי .101 מין; .99 הריינוס; בחבל

 עמק .103 אביון; .102 אכילה;
(ח).
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הסתכל כיף ר
 אישיות יופי, חיפשו ״פעם

 לי. אמר הוא הזה,״ בסדר וכסף,
 ההורים כסף. קודם־כל זה ״היום
 היו בצריף, חיו לארץ, באו שלנו

ה כמו התגרשו, לא מאושרים.
 עובד־יצור רווק, ,30 בן אני יום.

 לחפש אי־אפשר ואצלי במיפעל,
 1.80 מאוד, נאה אני הכסף. את

 עם ריגשי קשר מחפש מטר,
 שיהיה איתה, כיף שיהיה אחת
 לו קוראים עליה.״ להסתכל כיף

בט אותו למצוא ואפשר שמואל,
.03־720182 לפון

★ ★ ★
משותפים חיים

מתבאסת רותי
 אליי, צילצלה היא א׳: באסה

 והיא יעל, לה שקוראים אמרה
 גרושה אירופית, רצינית, נאה,

 גבר להכיר מעוניינת ,42 בת
 רצינית. למטרה 50 גיל עד פנוי

 נשמה קצת שחסרה לה אמרתי
 משהו, ושתוסיף שלה, במיכתב

 עם גבר ״תכתבי אמרה: היא אז
תמיכה״.
וא מני לי ״קוראים ב׳: באסה

 במילואים,״ וקצין סטודנט ני
 ניתן שאינו בקול לי אמר הוא

חוש שאני אמרתי לא להגדרה.
 קצין, ולא סטודנט לא שהוא בת

 לפרסם רוצה לא אני רק; אמרתי
 אז בעיתון. שלך המיכתב את
 טוב, ובהשלמה: בשקט אמר, הוא

מגיע זה למה מהקו. והתעופף
די?

 נראית נאה, אקדמאית היא
מ 1.60 גובה פנויה, טוב, ממש
 רוצה שבע, ובן חמש לבן אם טר,

משו לחיים לחיים, בן־זוג להכיר
 מיס- .40 בסביבות שיהיה תפים,

).1/2694(הוא אצלי פרה
★ ★ ★

תי פון רו ל ט  ותודה - ב
במ הקו את לי שתיקן לבזק

 להכתבת - מפתיעה הירות
 - מידע ולבקשת מיכתבים

.221017ב־ כתמיד
טלפעיס טורקת

״הפסיכולו לאוסנת הודעה
 אשמע אם התעשייתית״: גית
 יפה מתנהגת לא שאת פעם עוד

נחמ לבחורים טלפונים וטורקת
 מיספד־הטלפון את אפרסם דים,
 שבלונדית הודעה בצירוף שלך

מחפ לא) בוודאי שאת יפה(מה
 ונראה נשוי, גבר עם רומאן שת
בטל־ המוח את אז יבלבלו למי

 פירחי
 האהבה

ברוריה שר
בפא מסתובבת היא

 בבתי- בבתי״קפה, בים,
ב יקרות ובמיסעדות מלון

אלי ברוריה קש סלסלת עם שבריה,
 חבר זה לה שחסר סה שאי־ אדומים, ורדים ובה
כ״פירחי מגדירה היא תם

 כסף די תצבור שהיא עד ביגתיים, פרנסתה, זאת אהבה״.
קשנה. חצות-פרחים לפתוח כדי

 דקת- שממה, לבת אם ,28 בת גרושה היא אלי ברוריה
 לפי בלונד״דבש. בצבע ושיער גובה משר 1.73 עדינה, גו,

 התחתנה רומנשי, שיפוס היא פנויה". ״מאוד היא הגדרתה
 בסרטים או בספרים, כמו יהיה שזה חשבה מדי, צעירה

לגמרי. שונה היתה המציאות אבל רומנשיים,
 ולמדה להתפתח, רצתה שבריה ילידת מוכרת״הפרחים

 שנים שלוש בילתה היא אחר-כך ורישום. פיסול אמנות,
 שאפשר מה כל ולמדה במשתלות עבדה שם בהולנד,

׳ פרחים. על לדעת
 זה לה שחסר שמה נראה מהחיים, מבסוטה נשמעת היא

עליו״. להישען מישהו ״חבר, רק

למעלה הרגליים עם
 אני ותיקה, צימחונית בתור
 של השורות את לצטט מוכרחה

 תשדיר־ה־ בעיקבות ניצן, גבי
 הולך וזה רך. לעגל פירסומת

 לרפת, מגיע עייף מושבניק ככה:
הפ כל עצבת, איזו השער, פותח

 ״אבא, הילד: משחפת. מתו רות
הפ כל אללה, יא תראה, אבא,
 ואנחנו למעלה הרגליים עם רות
למ ״נצטרך האשה: הפנים.״ על
 גוויה, לוקחת לח!" פגר שוב כור

 חותמת, ״תשים בכלור, טובלת
מה ישר לח, פגר למכור; אפשר

 מיליארד לשחוט, צריך לא פח,
לטעות." יכולות לא תולעים
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