
/ ק ׳ מ מ ע ׳ א

לרות׳
ם איש של ה
 מאוד, נאה הופעה ,׳34 בן הוא

 חברותי, אינטליגנטי, מטר, 1.75
 איש־העולם, מבוסס, איש־שיחה,

יל רציני(מישפחה, בקשר מעוניין
 פלוס־ 25 בת וחטובה, יפה עם דים)

ולח לקשר כמוהו, בשלה, מינוס,
 על אותי שאלי משותפים- יים

)1/2719.(
★ ★ ★

 וור־ ״אני צייר: נמרי, שאול
 אחרי נשאר מה כי קוהוליק.

 אחרי ניגמר הסכס י40 גיל
ת. חמש ת דקו  הכי האוכל א
 מה אז בשעתיים. גומרים טוב

עבודה." רק משארי

★ ★ ★

שלמי רצוי ירו
 ירושלמית, ,38 בת רווקה היא

ספורטי הופעה מטר, 1.55 נאה,
לה מעוניינת רגישה, נבונה, בית,
 מעשן, לא רציני, סימפטי, גבר כיר

תחבי רציני. לקשר ירושלמי, רצוי
 טיולים, קלאסית, מוסיקה ביה:

 99 לת״ד לה כתוב סרטים. קריאה,
 על אותי שאל או ,26329 ירושלים

)2/2719.(
★ ★ ★

 שחקנית־ גאבור, ז׳אז׳א
פת שהורשעה קולנוע,  בתקי

וה רישיון, ללא ובנהיגה שוטר
א שלו המירבי עונש  צפויה הי
שי 18 הוא  אמרה מאסר, חוד

 יכולה לא אני הדיונים: באחד
 שם יש כי לבית״סוהר ללכת
 אני מזה וחוץ לסביות, הרבה

משע מקלסטרופוביה. סובלת
בכ ייגמר שלה שהסיפור רים
מת מות עבו שעות־ של מסויי
כספי. וקנס הציבור לטובת דה

★ ★ ★

)2(ורומנטית יפה
 עליה, כתבתי שבועיים לפני

 ממיכתבה: נשמט חשוב פרט אבל
שהצ זו והרומנטית, היפה אז הגיל.
דחליל, לא אבל רזה, שהיא הירה

כרטיס
ביקיר

 וחצי, 20 בת אלופי, יפעת
 בפקולטה למדעי־הטבע סטודנטית
 ברחובות. לחקלאות

הדרך: בסון: המיקצוע
 חיי (״כל דיאטיקה. קלינית, תזונה

 לרפואה, הקשור בכל התעניינת■
 ולעזור בבית־חולים לעבוד רוצה

לאנשים'׳).
 שרות צבאי: שרות במקום

 רמב־ס בבית־חולים לאומי
,15 גיל ער תל־אביב מגורים:

רחובות. וכיום צפת
.3 6

 גרושה היא זאת מלבד .36 בת היא
 עובדת מטר, 1.66' שניים, פלוס

 כמו הנראית אירופית כמזכירה,
 אבל חם, בית אוהבת היא תימניה.

 נאה, רוצה היא ואותך בילויים, גם
אירו ממוצא רצוי מטר, 1.70 מעל

).3/2719(על אותי שאל פי.
★ ★ ★
ם להכתבת או מיכתבי  ו/

ם על למידע  רותי - הכותבי
.221017 - בטלפון

★ ★ ★

ס מצליחן ד ע א ס־ דז מ
 גיזעי, תימני ,35 בן רווק הוא

 בלוס־אנג׳לס, עסק ובעל מצליחן
 אופי חברותי, רזה, מטר, 1.77 נאה,

 בארץ לחופשה להגיע עומד שקט,
זה. חודש בסוף

 רציני, לקשר להכיר, ישמח הוא
ראש בעלת מפרגנת, נאה, מישהי

 בהירת- רצוי ושימחת־חיים, טוב
).4/2719( על אותי שאלי שיער.

★ ★ ★

ט טו ש מהסרט צי  טכס, החד
פ: שקרים טיי או־ חוש אני ווידי

שנ זה על הדיבורים שכל בת
ת רוצות שים ק זה א  כמו בדיו

 אני קישקוש. ממש זה גברים,
 רוצות, לא שנשים אומרת לא
שבת לא רק אני  רוצות שהן חו
בה זה את חוש שגברים מהסי
ת רוצות שהן בים זה. א

★ ★ ★

ש ומעניין רגי
 נאה אקדמאי, ,30 בן רווק הוא
 מעניין, רגיש, מטר, 1.75 מאוד,
 נבונה נאה, בחורה עם קשר מחפש

הוא אצלי מיספרו ועצמאית.
)5/2717.(

יפעת
ברפואה!־ התש״נת׳ ח״ .כל

 שיער ירוקות, עיניים נתינים:
 בלונריים פסים עם חום־דבש ארוך

 חטוב גוף מטר, 1.73 טיבעים,
).36 (מידה

 ועל גיטארה על לנגן תחביב:
הע (״בעיר שלה מערכת־התופיס

 מסביב, שכנים אין בצפת תיקה
רעש׳יו. לעשות אפשר

 משכיל, אידיאלי: בן־דג
חוש־הומור. הכם, יפה,

 הצעות- לקבל תתנגד: לא
כדוגמנית. עבודה

 תשבץ
2719 ק1ע

ל מאת גי בי א•1י א
מאוזן:

 )12 מולדת; )8 ממלכתי(ח); )1
 טעים מזון )16 );3,2(בגבורתו חצוף
 );4,4( אמברוסיה כמעט — לחך

 )24 בנגב(כורנוב); ישוב שרידי )23
״... )26 הצלפיים; ממישפחת שיח
כי.... אנ יהודה משל מערב״ בסוף ו

 רוקד; )31 במישרין; לא )29 הלוי;
אמר(אר כך סבר, )35 מצבר; )32

 קיבוץ )38 );4,5(מונומן )36 מית);
שח לי יש )40 צופן; )39 בצפון;

 נסלח )42 אמריקאית(ש״מ); קנית
 בשפלת־החוף; קיבוץ )43 לעוונו;

 אמריקאית; מיכללה )45 שיר; )44
 מדבר מליץ, — בהשאלה )47

הנ בארמית פיוט )49 אחר; עבור
הש בחג התורה קריאת לפני אמר

רא קיבוץ )52 לך; קח )51 בועות;
 ומחזאי סופר )54 הנח״ל; של שון

 )58 לימריק; )56 אמריקני; יהודי
 מגלה, )61 צעידה; )59 יהירות;
 מדו־ תבנית — חיקוי )62 מפרסם;

 קידומת )65 רמאות; )63 ייקת;
 אסון בעברית )67 סקוטיים; לשמות

 סולם־התווים )69 חג; בערבית —
 טנטורה; )71 מרפה; )70 במוסיקה;

 )76 יפעה; זהר, )74 מנה; חלק, )73
 דברים )78 (ר״ת); מעלה אנשי

 תיש; )83 בפולין; עיר )80 בטלים;
 המזלות; בגלגל )87 קוגלגר; )85
טובים מנהיגים לו שאין דור )89

 )95 שניים; )94 עליון; )92 );4,3(
 )96 בדרום; קדום דתי יהודי מרכז

 );3,4(זמן שיעור לקביעת מכשיר
 )101 אש; גחלת )99 דבר; פשר )98

 )104 שנינה; )103 לאט; חרר
 אבינו אברהם של בריתו מבעלי

 מעלת )105 י״ג); י״ד (בראשית
 מארבעת בושם, שיח )107 דבר:

 כפרים )110 איכר; )108 המינים;
באיטל נהר )113 );3,5(הגבול על
 במילחמת־העולם קרבות בזירת יה,

רע; )115 דק; אריג )114 השניה;
 נווה־מונוסון; היישוב של שמו )117

 מידע מסירת — בהשאלה )120
 מן בגד — בהשאלה )121 חסוי;

 )123 );4,4( למובחר — המובחר
 אחד )126 ברזל; חוט )124 נצח;

 )127 במקרא; הטעמים מסימני
 נשים; צעיף )129 כלי־שייט; חנוכת

 )131 המיזרחית; הודו באיי אי )130
 אדום; צבע )132 גרמני; פילוסוף

 סוללה של החיובי האלקטרוד )133
 קירבה ריגשי )136 חשמלית;

 פתח )139 מצרי; אליל )138 ורעות;
 שמו )141 האשה; בגוף הלידה

 שדה־עקיבא; היישוב של הראשון
 תשורה; )144 צבאית; יחידה )142
 אאידה״;— איטלקי מלחין )146
 שם )149 דבר; מעשות חשוך )148

 על־פי עדן בערב והעם המדינה
 יבכה )152 חשוף; )151 המקרא;

 אנגלי יהודי לורד )153 מר; בקול
 )154 ספנסר; אנד מרקם מבעלי
 נוזל חומר )156 דוהר; )155 סמובר;

 מושיב — בהשאלה )157 לכתיבה;
 של כלתה )158 אדמתו; על עם

 — אמריקאית סופרת )159 רות;
 )160 ואילמת(ש״מ); חרשת עיוורת
 רקב; )161 לוח; על בקוביה מישחק

פתק )167 עול; )165 כישור; )163

קי של מחרוזת )169 דבר; לסימון
במ חכם )171 מעון; )170 שוטים;

 )174 עוזב; )172 הכוכבים; דע
 (לטינית); — ררך )176 שטנץ;

 קידומת )179 אברהם; אבי )178
 הרדוף(מ); )180 הולנדיים; לשמות

 באגדה; השרת מלאכי ראש )182
ביל״ו אנשי של סיסמתם סוף )184

 עשר — היבש מידת )187 );5,3(
ה )189 נכבר; אציל, )188 איפות;

 הכהן )190 צ׳כוב; של במחזה דוד
 בשיר; חלק )191 בשילה; הגדול

 עם — אמריקנית שחקנית )193
 יהודי־אמ־ סופר )194 ג׳ין(ש״מ);

 בניו־יורק רובע )196 ריקאי(ש״מ);
 רע; חבר, )199 החלום; )198 (מ);
 מחזה )202 לבדו״; על.... ״לא )200
 מויכרים )203 סובול; יהושע של

 תיאור או לעז מחזה )205 בחנות;
 הנגב בגבול מידבר נווה )207 להג;

 המחט בראש החוט )208 והערבה;
ימלוח )212 בעור; ספחת )210 (ח);
 מן סרק, אילן )214 בר; שיח —

 כלי )216 נח; בן )215 הקוצים;
 פרוייקט(על־פי )217 עתיק; מיתר

 )221 מעמק; )219 פרס); שימעון
 בשמיים השביטים תנועת חוקר

 שממה; תל )224 דבור; )222 (ש׳׳מ);
בריטניה מלכת )227 תרנגול; )226

 )233 מוט; )230 ;1837־1901 —
 ואין בפה שגורה )234 הניצחון; אות

 )237 לגוי; כינוי )236 בה; טועים
 מח־ )238 תפקיד; נתינת סמיכות,

 חפר בן )241 יקרות; אור )240 צץ;
 אנקול; )243 במידבר; משה בימי
 נהלל; בסביבת ויישוב תל )245
 קומיקאי )249 סדום; ״בקצה״ )247

 אם )252 דז׳יגאן; של זוגו בן יהודי,
 )254 בבלי; אליל )253 הפנינה;

 תמיכה או מיסתור, )256 לכת; שיר
 כליו נושא )259 עם; )257 והגנה;

 תלונה; קטטה, )260 קישוט; רון של
 הקיטור(ש״מ); מכונת ממציא )262
 );5,4( נעבדה שלא אדמה )264
 )269 האגאי; בים איים קבוצת )267

 )273 );5,4( במהרה לכלות אמור
 על־ידי שהוקם במצריים מיקדש

 ניכסי על מס )275 מהארץ; יורד
 במיתולוגיה דמות )276 ניידי; דלא

 )278 ולדה; זאוס של בתם היונית,
 ״וילהלם גרמני מחזאי משורר,

 )281 וקשת; מיתרים כלי )279 טל";
 חיבוק )282 המדרגה; משפל אנשים

 המשוררים מגדולי )283 עז;
מצטדק;. מתנצל, )284 הספרדיים;

מאוגד:
 מים מעיינות )2 אורך; מידת )1

 כ־ימ )4 עז; רצון מגמה, )3 חמים;
 )6 למקום; קשור )5 נקיעה; שול,

 תורכי; סרט )7 עץ); מחובר(מוטות
 דרום נהר )9 דתו; את שהמיר מי )8

 באמוראי מהגדולים )10 אפריקאי;
(מל הקדם ארץ מחכמי )11 בבל;
 המיקדש; חצר )12 י״א); ה׳ א׳ כים
 בונה )14 נפש; גועל המעורר )13

 )16 בעונג; זמן בילוי )15 התיבה;
בס שכונה )17 רוסי; קרב מטוס
 עברי משורר )18 תל-אביב; ביבות

שמש חוטר )19 (״מסדה״)(ש״מ);
 (ח); אחר בעץ להרכבה בו תמשים

 לו שאין בול )21 הכסיל; כוכב )20
)27 משיכה; )25 יון; )22 ראש;


