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)66 געש; הר של פתחו )63 רק;

אכזריות אהסת
 שבלוח מתבגרת, נערונת ״אני

 מצויין, נראית ,32 לה כתוב כבר
 דופק זה שלפעמים לי נדמה אבל

חוש ״אנשים כותבת. ״היא הכל",
 או מישהו... לה יש בוודאי בים:
 אותה יעזוב מי אחרים...״ כמה

לבד?
 בעלת ערמונית ״מושבניקית

 וגוף טוב, וראש ונפש טובה רוח
שאפשר מה כל טוב. ורצון טוב

טיבה יחח טיב ראש

 זאת ובכל קיבלתי, — לבקש
 בחריקות. עליי עוברים החיים

 אולי אכזריות. תמיד היו האהבות
 בכל מתעסקת מזל. לי היה לא סתם

 על להעלות שאפשר אמנותי תחום
 שרה, מציירת, כותבת, — הדעת

 מנויה מקליטה, אוספת, רוקדת,
חוף־הים. ועל בסינמטקים
ומרגי להתחתן, רוצה ״כל־כן־

 לתת, הון־תועפות לי שיש שה
 רישום הנה לקבל. כל־כך וראויה

 יעזור שאולי דמותי, של וגס מהיר
 על אותי שאל יעזור.״ לא /
)1/2707.(

★ ★ ★

מחפש נזישפטן
נחמדה

 גובה ,39 בן רווק מישפטן, הוא
 נשמע בטלפון. שוחחנו מטר. 1.82

והת ודף, עט לקחתי אינטליגנטי.
 30 איזה ממנו, לשמוע כוונתי
 אשת־חלומותיו. על לפחות, מילה
 היה לי השמיע שהוא מה כל אבל
 מיס־ נחמדה." בחורה ״מחפש רק:
).2/2707( הוא אצלי פרו

★ ★ ★

 להכתבת בטלפון רותי
.221017 - מיכתבים

¥ 4 4
תשובה מבטיח

 עצמאי צבר, ,29 בן רווק הוא
 מאוד, נאה. האלקטרוניקה, בתחום

 רגיש, כן, סימפטי, מטר, 1.70
 סולידי, אופי פתוח, אינטליגנטי,

 ספורט, סרטים, מוסיקה, חובב
 מחפש ספיריטואליזם. פסיכולוגיה,

 רגישה, סימפטית, איכותית, יפה,
 רחבת־ ,רומנטית אמיתית, כנה,

,31822 בת״ד נמצא הוא אופקים.

 לכל תשובה מבטיח והוא תל־אביב,
אליו. שתכתוב מי

★ ★ ★
 אוהב לא

לבד להיות
 בן קצין־בקבע, והוא חיים, שמו

 מטר, 1.80 לשלושה, ואב גרוש ,38
בתמונה, לראות שאפשר כפי נאה,

חיים
פתזח ,,חבחת נאה,

 אוהב שלא אחד פתוח, חברותי,
 ולהקים להתחתן רוצה לבד, להיות

 את אם לו, תתאימי מישפחה.
 סוף בסביבות נאה, מבינה, רגועה,

 אותי שאלי .30ה־ תחילת עד 20ה־
).3/2707(על

4 4 4
סילבי של המועדון

 איך שואלת מפרדס־חנה חגית
 ההיכרויות מועדון עם קשר יוצרים

 מדבקות שמספק זה — 1יסי־
 ולאחרים לך, המכונית. לשימשת

 מיספר־הטלפון מעוניינים, שאולי
 נחמדה שם יושבת .5467235 הוא

 שתשמח סילבי, לשם העונה אחת,
 האכסלוסיבי למועדון אתכם לצרף
אופניים. רק יש לי חבל, שלה.

4 4 4
יפה המשך

אירופי, ״רציני, אחר: קצר עוד
 סימפטי, מטר, 1.75 גובה ,43 בן

להמ נחמדה להכיר רוצה סולידי,
).4/2707(אצלי מיספרו יפה.״ שך

★ ★ ★
להתקשר הזמנה

 ובודדה, רומנטית את ״אם
 את טובת־לב, וגם נאה ביתית,
 הערב בשעות להתקשר מוזמנת
 אבי,״ את ולבקש 9658032 לטלפון

״ה אל שהופנתה בגלויה, נאמר כך
(?)זיכרוני״ רפי הישראלי שבועון

★ ★ ★
מיני בושר

 של תגובתו על להגיב מוכרחה
 על לסיפור קופרמן רב הקורא

 החקלאי בית־הספר שומרי החלפת
שהצעי מפני במבוגרים, הצעירים

 שמחה אני הבנות. את הטרידו רים
 ־פלוס,50בני־ה־ שאתם, לשמוע
 וחרמנותנו במותנינו כוחנו ״עדיין

 אבל הכבוד, כל באמת, איתנו.״
 לא הפואנטה: את פיספסת לדעתי
 הם המבוגרים שהשומרים אמרתי

 הוא שחשוב מה מיני. כושר חסרי
 כמו עבודתם את עושים שהם

 השער את נוטשים ולא שצריך,
הבנות. אחרי חיזורים לטובת

ת א מ

ינאי אביגיל
מאוזן:

 ומחזאי מספר )5 קלף; דפי )1
 גיב־ )10 וש״מ); מפורסם(שם צ׳כי
ואב עפר מערמות שהתהוותה עה

 הוראה )13 רך; צמח )11 נים;
 דיור )15 טורף; עוף )14 מגבוה;
 מן דגים השולה עוף מין )16 לעוף;
 בסיגנון אלוהים שם )18 הים;

 אדם )21 בסיס; מסד, )20 פיוטי;
 )24 נח; בן )22 שקוע; חוטם בעל
 >25 במוסיקה; עולה(דיאז) טון חצי

 מנחה )28 קבוע; מינהג )26 עבר;
 גבור )31 שטח; שיעור )30 בדרך;

 סופר )34 חור; )32 קיפלינגי;
 האכסיסטנציאליסטים מן צרפתי
 או קו )38 ריחני; צמח )35 (ש״מ);
 תבלין )39 בדיאגרמה; עקומה
 כלי )42 התווים; בסולם )41 לקפה;
 )47 ציר; )45 גבבה; )43 בו; לגרוף
 מן סרק אילן )48 לטוב: נבדל טהור,

 )52 שקט; )51 מנעול; )50 הקוצים;
 עץ )57 רוטציה; )54 בקרה; לוח

 מוט )62 הגנוז; דבר )61 שקדים;
 מילת )64 הכתפיים; על לנשיאה
 מרח )66 רוממות; )65 המעטה;

 תחנתו )69 ענן; )67 בשמן;
 מלחין )70 רבנו; משה של האחרונה

 יהודה של כינויו )72 צרפתי;
 פרסת )74 המשניות; מסדר הנשיא
 )77 גדול; מגן )75 והחיה; הבהמה

 קולנוע שחקנית )78 קלס; לעג,
 שרבורג)(ש״מ); צרפתיה■(מטריות

 בישראל; שבט )83 הבהמה; עור )81
 מיפלגה )86 זרח; מילת )85

 מים; למקוה חפירה )88 בישראל;
 מאכל )93 מסמר; )91 שיח; מין )89

 בדימיון; ראה )95 בשולו: במחצית
 )100 צעיר; );98 השתחווה; )96

 )103 הכנעה; שעבוד, )102 נישא;
 רפובליקה )104 כלי־עבודה;

 אנשים )105 בברית־המועצות;
).3,3( בהשקפותיהם מוגבלים

מאוגד:
 גרמניה; משוררי גדול )1

 )3 דרום־אפריקה; נהרות )גדול2
 )4 פיארברג; מ״ז מאת יצירה

 )6 העתיקה; במצריים מושבה
 אל )8 בישראל; שבט )7 שליח;

 ושיעור מידה פסק )9 היערות;
 )15 המדינה; ממיסי אחד )12 לדבר:
 )17 לפליטה; נותר )16 ריקוד;

 הורביץ הלוי ישעיה )19 משתוקק;
 לוחות־הברית שני בספרו נודע —

 ומלכים: נשיאים מושב )20 (ר״ת);
קיר )24 עלוב; )23 בלבנון; כפר )21

 )27 קמי; מאת רומאן )26 נוזלים;
 התנועה )29 (ח); באירופה בירה

 )30 (ר״ת); המאוחדת הקיבוצית
 בעמק קיבוץ )33 בכסף; רכישה
 )36 ״הטירה״; ״בעל״ )34 זבולון;

 ארצו אמני גדול גרמני, צייר
 מנהיג )37 הרנסנס(ש״מ); בתקופת

 שירה )41 אדמה; של סוג )40 הודי;
 )47 במיספר: גדול )46 תר: )44 (ח);
 לויים(ר״ת); סגני )50 זהב; )49 פת;
 חימר עשויה כפרית ביקתה )53

 שלל; )55 בגד־עבודה; )54 וקש;
 של סופו )58 עמוק; גברי קול )56

 בשמם — מאונך 60 עם )59 ״דור״;
 פרוטוקולים אנטישמים פברקו

)62 מאונך; 59 ראה )60 מזוייפים;

 דיפלומט )68 ומיושב; שקול רציני
 )71 מויסבורג; הרוזן — שוודי

 אצבע )73 חיבה; מתוך ביד החלקה
 בדרום־ עיר )77 הגיע; )76 ברגל;

 שמכניסים חומר־נפץ )79 אפריקה;
 )80 לפוצצם; כדי סלעים סדקי בין

 בעל־חיים )82 בהמה; באף טבעת
 )84 חוליות; בעלי ממערכת מימי

 )85 זולה; אמיל של רומאן גיבורת
 קערית; ספל, )90 דרך; )87 מעון;

 עבורה של המדעית היחידה )92
 )96 מחטני; יער עץ )94 ואנרגיה;

 שדה )99 נתלש; נעקר, )97 טוסט;
 צייד כלת של שמה )101 מרעה;

גם. )103 אויב; )102 הפרפרים;

 ש״ח? 500 ש״ח? 250
ח? ש 1000 ש״ח? 750

 אך נמשכת. הזה העולם ותשבצופני תשבצי פותרי בין הגרלת־הפרסי□
 בהגרלה להשתתף יכולים מעתה שינוי. הונהג מאוד רבי□ קוראים לבקשת

 (רצופים), שניים אז אחד. תשבצופן) (או תשבץ נכונה הפותרים קוראים גם
 אחת בגורל. יועלה מקרה בכל (רצופים). ארבעה או (רצופים). שלושה או

 אחד. תשבצופן) תשבץ(או נכונה שפתר מי בין אחד. פותר שר שמו לחודש.
 פיתרונותיו רמיספר בהתאם בפרס יזכה והוא ארבעה או שלושה. שניים.

ח ש 1000־1 לשלושה; ח ש 750 לשניים: ח ש 500 אחד: לתשבץ ח ש ג50
* * * רארבעה

 מיקוד ,136 ת.ד. תל־אביב, הזה השלם אל לשלוח ■ש הפיחרווות את
61001.


