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מאוזן:

 א׳ (שמואל כבול אסור, .1
 א. של גילויו — בר צמח .5 ט״ז>;

מעוון; נקי .10 );4,2( אהרונסון
 .13 ספורט; במשחק אביזר .11

 המקדש, בבית כתל .14 גבודלב;
 שפל־רוח; .15 הנשים; עזרת לפני

הש בחוט התחתונה החוליה .16
 שדה; כברת .20 זמורה; .18 דרה;

 גם נקרא — נגינה כלי .21
 מכונת ממציא .22 הרפסיכורד;

 בפרח; חלק .24 (ש״מ); הקיטור
 .26 לשלטונות; חובה תשלום .25

 של העברי שמו .28 טרחה; דמי
 .30 קיץ"; ליל מ״חלום ״בוטום"

 בדקדוק תנועה .31 דשנה; סעודה
 גולדה שכתבה ספר .32 העברי;
 .באין צרפתי סופר .34 מאיר:

 הרחב, .35 (ש״מ); מישפחה״
 אחד .39 ופריו; שיח .38 הגבה;
האותיות שעל הקטנים התוים

 .42 התוים; בסולם .41 לנוי; —
 לעבודת כלי .43 גדר; חומה,

 .47 רווחה; שפע, .45 האדמה;
 של מחרוזת .48 באיטליה; עמק

שנית בשפלת עיר .50 קשוטים;
 מאת כמוהר המלך לשלמה נה

 כלב .52 ארבה; .51 המצרים;
 על צעיף שכמיה, .54 המדבר;
 משקה .61 העופות; מן .57 הכתף;
 .64 דגים; השולה עוף .62 עלים;
אירופית מידה .65 מים: עמוד

 סיגי .67 אויב; .66 אינץ׳; —
 בתעשיית צמח .69 (ח); הקמח

 .72 בו; ספק שאין .70 הבושם;
 תפקיד .74 במים; נלוש קמח

 נשי קול .75 הכדורגל; במגרש
 אמור; הגד, .77 במקהלה; שני
 כבד־ .81 שלנו(ארמית); זה, .78

 לא .85 צער; קריאת .83 פה;
 איילת־ .86 אפוי; ולא מבושל
 .89 מפולת; חורבה, .88 השחר:
 לירושלים הדרו לפריצת מבצע

 .91 ;1948 אפריל — והבטחתה
 .95 רקב; .93 הא״ב; מאותיות

 וקורדליה: רגן גוגריל של אביהן
 קבוע עץ לוח .98 גאווה; מלא .96

 בן־ .102 בצפון; קבוץ .100 בקיר;
 הנחה .104 אשמדאי; .103 בקר;

 אשר .105 כוזבת; אר מחוכמת
גינצברג.
מאונך:

 יחד, .2 התעמלות; מכשיר .1
 לכבוד נוזלים יציקת .3 בצוותא:
 אפריקה; בדרום נהר .4 אלוהים;

 מאת מחזה .7 בקסמים; מפליא .6
 ציפה .8 סטרינדברג; אוגוסט

יפעוד(ח); זוהר, .9 בטיט; וכסה
עץ קורת .15 אליל; פסל, .12

 המשא; כובד .16 בבניין; חזקה
 המלאך .19 אורח; עובר .17

 מודד; .20 השאול; על הממונה
 .23 עולמים; הימים, אחרית .21

 סוכה .26 מועד; .24 לילה; רסיסי
 בירה .27 מסורגים; גפנים של

 .30 חסר־טעם; .29 באירופה(ח);
 בריכת .34 נכרית, פאה .33 אבן;
 תלמי של מלכותו .36 מים;

 .37 י״ג); ב׳ (שמואל המקראי
 ארץ־ישראלי ופסנתרן משורר
 מילת .41 מזל; .40 (ש"מ);

 .47 שלל; .46 אות; .44 שלילה;
 .53 צבא; חיל .50 רעש; .49 זהב;
 (ר״ת); צה״ל מחילות אחד ראש

 .55 עד; ירוק חורש עץ .54
 אליל .57 התאנה; בפרי תולעת
במזרח לסוחר עובר .58 בבלי;

 .60 בית־מלאכה; .59 הרחוק:
 משרה נושא .62 האמה; אצבע

 מלכים; מושב .63 ממשלתית;
 בגליל נוצרי ערבי כפר .66

 מתנגד ריב, איש .68 התחתון;
 .76 יריה; כלי .73 כתם; .71 );3,3(

 .79 המזלות; אחד .77 מצרי; אל
 הצאן; מן אחד .80 שלוה; תופס

 צפה, .84 הבליעה; בית .82
 רם איש נכבד, .85 קיווה;

 קוץ .90 תוך; .87 המעלה;
 מאת מחזה או הדקל מן המזדקר

 .94 התמוטט; נפל, .92 לוין; חנוך
 רך; ענף .96 מוסלמי(ח); שופט

 הספור אבי .99 ישראלי; זמר .97
 המודרני(ש״מ); הקצר האמריקני

 .102 בראשו; דגל עם מוט .101
פזרן(ח). עשיר .103 מוקש;

ח! ש 1י000ב־ זכתה היא
 מתל־אביב, קוראה דוידוביץ, אראלה הגב׳ של שמה
 ותשבצופניס תשבצים של נכונים פתרונות ארבעה ששלחה
 והיא הראשונה, הפותרים בהגרלת בגורל עלה רצופים,

ש״ח! 1,000 בפרס: זכתה
 היא בנימין) בעלה. עם (משמאל, דוידוביץ הקוראה

 לתת ״לא לגימלאות, כשיצאה שהחליטה, בגימלאות, מורה
 ומאז התשבצים עולם את וגילתה לנוח״ האפורים לתאים

 סופסוף בתוכנית הופיעה שאף אובססיבית, פותרת היא
זה. תחביבה על סיפרה בה בטלוויזיה,

 מודה, היא במישפחה, לעניין המכורה היא כי אם
 בבעלה, מסתייעת היא בהגדרה, נתקעת כשהיא שלעיתים,

 עושה איננו כזה שבמיקרה במיקצועו, מנהל־חשבונות
לעזרתה. וחש חשבון
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לרות׳
פחד־נבהים

עי קצר, בלונדי שיער לה יש
 חטוב, גוף מטר, .ו80 ירוקות, ניים
 — וחלום דוגמנית, להיות רצון

ותיאטרון. קולנוע איפור ללמוד
 לא־ השתחררה )20(ון־הסן נעמי

 פקידה שהיתה אחרי מצה״ל, מזמן
 נהדר ונראתה חיל־הים במיפקדת

ב נולדה היא הלבנים. במדים
ו שנה, בגיל לכאן הגיעה הולנד,

 ב־ שכורה בדירה מתגוררת כיום
רמת־גן.

דוגמנות, על מדברת כשהיא

דן־הסן נעמי
עקבים על לה קשה

 לדוגמנות־ בעיקר מתכוונת היא
 פחד־קהל, לה שיש כיוון צילום,
 על ללכת לה קשה זאת, ומלבד
 אי- מתנדנדת היא גבוהים. עקבים

 פחד־ לה עושה ממש וזה תם,
אפשר שלה, הגובה עם גבהים.
 * * * י״״•

ציטוט
שהא אומר עוזיאל מאיר

 המסוכנת המחלה היא הבה
במי משכיבה היא שיש. ביותר

בבת-אחת. שניים טה
★ ★ ★

קשר
 לעשות שאוהבת גרושה היא •
 קולנוע תיאטרון, מוסיקה, חיים,

 בחברה בכירה מזכירה וטיולים,
 1.72 מאוד, נאה ,43 בת גדולה,

 קצוץ, שאטני שיער חטובה, מטר,
 איתו לחלק לחיים, שותף מחפשת

 הוא מיספרה החוויות. כל את
)1/2700.(

אקדמ ,37 בת גרושה היא •
 חוש־הומור עם מטר, 1.63 אית,

 חביב, גבר מחפשת ושימחת־חיים.
 אליה לכתוב אפשר משכיל. נבון,

.90917 ירושלים ,745 לת״ד
א הו  קריית־ביאליק, תושב •

 רצונותיו ואת עצמו את שתיאר
בשיר:
 אשתי / אלמן שנה חצי אני

 / מצויין נראה אני / מסרטן מתה
 ועדינה נעימה מבינה, אשה מחפש

 /64 בן אני / אלמנה גם רצוי /
 לשחק אוהב / מטר 1.63 גובה

 ונאמן אדיב / וים חי טבע, ברידג',
מוכן? מי /

).2/2700( הוא מיספרו
★ ★ ★

הוליווד
 ג׳ון המנוח כוכב־הקולנוע

ה אשתו מג׳וזפין, התגרש ויין
 ילדיו, ארבעת ואם ראשונה

 וחו- המינית שקרירותה מכיוון
 ההוא בתחום שלה סר״העניין

 השופט ממנה. אותו הרחיקו
 היו הרי הטיעון. את קנה לא

 מעל אמר. ילדים, ארבעה לזוג
 ארבע לשופט: ויין ענה הדוכן

כבודו. שנים, בעשר פעמים

במישוד־היכוויות' סקנדל
 צעירה נראית חתיכה, מאוד, נאה - לא״מזמן אותי! פגשתי

 גרושה מבוססת, עצמאית, אשת־שיחה, משכילה, ,37 מגילה,
ב׳. לפרק שמתח

ת כל לה יש שכאלה, נתונים עם  לטוב לצפות שבעולם הסיבו
 למישרד־חיכרויות פנתה היא העניינים, את לזרז כדי ביותר.

תל־אביבי.
לי: סיפרה היא ככה
ת מ  בעיניי. מצא-חן וזה אחד, כל מקבלים לא שהם שם לי א
 מבוסס, מעניין, גבר להכיר וביקשתי שקלים, 2300 שילמתי

ונאה. גבוה שלושה), כבר יש לי (כי לילדים אב
 שזה אמרתי לשנה. היא בינינו שההתקשרות לי אמרו הם
 גברים, של תמונות ראיתי שנתיים. על והחלטנו מדי, מעט

בארבעה. ובחרתי הרוב, את פסלתי
 הוא שבתמונה למרות לגן״שיער, היה אלי שנשלח הראשון

 הוא לפוזות. שנים חמש טלפני תמונה בטח זו כסוף־שיער. היה
משעמם. יצוד הערב. כל פיו את פצה לא

 הם למה אז שפסלתי, מי היה הוא מאוד. קשיש היה השני
כעסתי. ממש אלי! אותו ושלחו שלי התמתח את לו הראו

 כדי רק להתחתן התצה ילדים, ללא גדוש היה שלוש מיספר
 ידעו הם הרי התעצבנתי. ממש כבר כאן לעולם. ילדים להביא

בילדים! רוצה לא שאני
 השותפים אחד של חבר שהוא לי סיפר ארבע מיספר
 מכיוון כעסתי, שוב תשלום. ללא לקוח הוא ולכן במישרד,

 מדאה, זה כי שמשלם, בגבר רק מעוניינת שאני שהדגשתי
רציניות. כוונות על לדעתי,

 הכסף את ביקשתי סקנדל. להם עשיתי עוד. יכולתי לא
 הסכימו הם בסוף במישפט. איימתי ואני סירבו, חם בחזרה,
ו למצוא מנסה אני ועכשיו שקלים, 1800 לי להחזיר י  לקבל ד

 שכזאת! חוצפה הכסף. יתרת את חזרה
מישרדי״היכרויות. דרך לא כבר אבל מחפשת, עדיין היא


