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מאוזן:

)5 ):3,3(עשיר לאיש כינוי )1
 )11 אמונה; )10 חשוון; חודש

 המים; פני על עולה )13 משחיז;
 — בהשאלה )15 מערב; )14

 מעד; )16 אחר; בעד מדבר מליץ,
 יחד )21 בושם(ח); )20 גבבה: )18
הטופו על ספר — מאוזן 26 עם

 אשתורי מאת א״י של גרפיה
 העיר )24 ממהר; )22 הפרחי;

 אדון )25 לה; יכול לא שנפוליון
 מאוזן; 21 ראה )26 הולנדי; נכבד

 היסטור־ )30 דרבנן; שליח )28
 שליח )31 (ש״מ); יהודי יוגרף
 )32 התיבה; לפני העובר ציבור

 )35 גבוה: הר )34 במשל; רבר
 )39 אור; חסר )38 איצסדיון;

 )42 המדבר; כלב )41 נוגש; אויב,
 אות )43 הקדמוני; הבר שור

 כלי )47 תחזית; )45 הניצחון;
 )50 עולם; )48 לשמן: קיבול
 )51 המקרא; מימי ישראלי מטבע

 )54 תלולה; גבעה )52 מזכרת;
 יופיטר; הכוכב של העברי שמו

 משאות: בהמת )61 חמל; חס, )57
 )65 באיטליה; נהר )64 נצר: )62

 מין )67 אירופית; בירה )66 חנק:
 שמח, — בהשאלה )69 לטאה;

 אירופי אופנה שבועון )70 ענג;
 גבול: )74 פחים; חרש )72 נודע; 1

 )77 העץ: משורש העולה גזע )75
 )78 הגלמי(ר״ת>; הלאומי התוצר
 )81 (ר׳׳ת): החרום מחסני יחירת
 יהודית מושבה )83 השנה; ראש

 החודש )85 העתיקה; במצרים
 חדשים); ראש (מניסן החמישי

 )89 אביון; )88 פסל; אליל, )86
 )91 הכותנה; ועיבוד איסוף מקום
 )96 שנא; )95 כן: )93 אנא;

 לח מידת )98 וצער: יגון קריאת
 נודע הוליבודי שחקן )100 קטנה;
 שדה )102 ריק")(ש"מ); (.מובי

 גומי )104 כאן; לא )103 מירעה;
 )105 עצים; משרף המיוצר צמיג

 פומבי. פירסום,
מאונך:

מיי — מאונך 33 עם יחד )1
 )3 מועד; )2 הצופים; תנועת סד

חרון; )4 סנה(ש״פ): או מנרלסון
 הפיקוד חטיבת )7 שליח; )6

אללי; קריאת )8 הקידמי(ר״ת):
 גוש מטיל, )12 טיבטי; נזיר )9

 מקור; עבת שיר צפור )15 ברזל;
 חסין בגד )19 שקד; )17 רעב; )16

 )21 עלוב; )20 (ר״ת>; פצצות
)23 העליון; בגליל ישוב חורבות

 )26 מגן; מבצר, )24 ממשלה; חבר
האיטל האופרות מחברי גדול
אימ )29 הבעל; אבי )27 קים;

 ישראלי עברי משורר )30 פולס;
 )34 מאונך; 1 ראה )33 (ש״מ);
 חבור, )36 בירושלים; ניקבה
 חסרון; מום, — ובהשאלה דבוק,

 אמריקאי הומוריסטן סופר )37
 )41 לפתע: מופיע )40 (ש״פ);
 מיכללה )44 ים; מוקפת אדמה

 שלא תאנה )46 אמריקאית;
 קיר )49 בן־בקר; )47 הבשילה;

 לכומר כינוי )50 צבאי; מגן
 עיקר — בדקדוק )53 נוצרי;

 האחים מן אחד )54 המשפט;
 מינוטה; )55 השחקנים; — מרקס

אסקופה; )58 כריתות; ספר )56

 ממציא )60 (ח); נחיצות )59
 כינוי או טוב, יום )62 הדינמיט;
 מחשבות; )66 צעיר; )63 לסוכות:

 הגלבוע; הר לרגלי קיבוץ )68
 נידוי; )73 משועבד; גרור, )71
 )79 מרחה; מכשול, )77 רק; )76

 והערבה; הנגב בגבול מידבר נווה
 )84 עינויים; כלי )82 נאיבי; )80

 צ׳כיה תנועת מארגן מדינאי,
 )87 סגר; )85 (ש״מ); החפשית
 (ש״מ); הרוח" עם ״חלף גיבורת

 ירק )92 ופריצה; פתיחה )90
 אלה, )96 ירי; מכשיר )94 הגינה;

 יהיר; )99 נכסף; )97 זאוס; אשת
 רק לו שיש השטח גבול )101

 רגלים; קל גמל )102 אורך; מימד
דורון. )103

 של נדיר אום!? למכירה:
רור העו&ס גיליונות

המדינה שנות ראשית מאז
בלבד! לרצינים

)03(726360 טלפון
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112
בית לבנות

ושל שקט מעט מחפשת ״אני
 איתו לבנות שאוכל וגבר ווה,

 ,27 בת היא לי. אמרה היא בית,"
 נאה, גבעתיים, תושבת אקדמאית,

 חוש־ בעלת נבונה, מטר, 1.68 רזה,
מגוונים. התעניינות ותחומי הומור

 השכלה בעל רוצה היא אותך
 עד רזה, גבוה, נאה, לשלה, דומה

 פליר־ רציניות("לא כוונות עם ,34
 על אותי שאל זה!') עם מספיק טים!

)1/2723.(
★ ★ ★

טוב נראה
 טוב נראה שהוא לו אומרים

 איש־עס־ גם הוא מזה וחוץ מאוד,
 1.84 גובה ספורטיבי, ,31 בן קים

אנ טיולים, קולנוע, שאוהב מטר,
 יפה, עם רציני בקשר מעוניין שים.

 מיספרו .30 עד טובת־מזג, ישרה,
 ).2/2723( הוא אצלי

-* ★ ★ ★
 ממשיכה בטלפון רותי

 שלכם, המיכתבים את לקבל
 שנחמד למי מידע מוסרת וגם

 שלומך מה רותי, (״שלום אליה
 .221017 בטלפון היום״) י

★ ★ ★
וחטובה יפה צעירה

צעי שמחפשים הקשישים לכל
 בדיוק היא )3/2723( — יפות רות

 בת היא ככה; הולך וזה בשבילכם.
 משכילה, עדינה, יפה, רווקה, ,23

 בהוראה. עוסקת מטר, 1.65 חטובה,
 בטלפון. מאוד טוב נשמעת גם והיא
 רצוי מאוד, נאה גבר להכיר רוצה

 לא־ לא־שמן, ועיניים, בהיר־שיער
 בסביבות מבוסס, אקדמאי, קמצן,

 רצינית, למסרה .40 עד 30 גיל
בבקשה.

★ ★ ★

שיגעו; נראית
 קצת לגילאים — הנוער ומאגף

 גרושה ,37 בת היא מתקדמים. יותר
 שיער מטר, 1.62 ספורטיבית, בלי,

כמז עוברת כחולות, עיניים בהיר,
ריקודי־עם אוהבת בבורסה, כירה

פו־טיס
 תושב ,24 בן שלו, קובי

 בחיל־הא־ קצין רמת-השרון,
 מקבל הוא הבא (בשבוע וויר

סרן). דרגת
 1.7$ ספורטיבי, תיאור:

 אחת עין קצוץ, שיער מטר,
ירוקה. והשניה כחולה

 לעשות בחיים: עציין
 לעשות שיותר, כמה חיים
בעסקים. כסף

 כלכלה ללמוד בתיבנון:
ומינהל־עסקים.

אש גם והיא ארץ־ישראל. ושירי
 עצמי עם כשאני בישול("אבל פית
בטוסט״). מסתפקת אני

 היא אם אותה שאלתי כאשר
 מבט שווה שהיא אמרה היא יפה,
 וסיכמה הלאה, וכן ושלישי, שני,

 היא אותך שיגעון". נראית ב״אני
יל רציני(מישפחה, לקשר רוצה,
 מטר 1.75מ־ נאה, הופעה בעל דים)

אקד ("אני אקדמאי רצוי הותר,
 על אותי שאל החיים"). של מאית

)4/2723.(
★ ★ ★

 כמו שגבוה זה על שמעתם
קו לא שהוא חבל רק אנטנה,

דברן שום לט
★ ★ ★

מעניינים אוהבת
 שפירסמה לאחת חוזר שידור

 ופיספסה לי, נעלמה אבל אצלי,
 בת עבורה: שהגיעו ההודעות את
 1.65 נאה, חופשי, מיקצוע ,28

סבי שקורה במה מתעניינת מטר,
סר תיאטרון, אוהבת ובעולם, בה

רו מעניינים. אנשים אמנות, טים,
אס הופעה בעל נאה, אותך צה

אינט לפחות, מטר 1.80 תטית,
 משכיל, עדין, חושב, מבין, ליגנטי,

 קצת לחיות, אוהב אינטלקטואל,
 שאל מדי. יותר לא אבל — מרחף
).5/2723(על אותי

★ ★ ★

מ קלאוס הגרמני השחקן
 שהוא אומר ברנדאואר ריה
 בתולה, עם להתחתן חייב היה

 ביקורת. שונא הוא כי
★ ★ ★

ומדעי־הטבע אחזקה
אחד: במישפט שהסתפקו שניים
ן ב  שלישי תואר בעל ,42 •

ספ חובב מטר, 1.80 (מדעי־הסבע)
 מיס- ברומה. מעוניין ואמנות, רות
).6/2723(הוא פרו

 איש־ מטר, 1.70 נאה, ,30 בן •
 ברצינית מעוניין מבוסס, אחזקה,

 לטלפון להתקשר אפשר לנישואין.
.052־550097

 שלו קובי
ת1בשל נש־ם מעדיף

 גלישה. תחגיב:
 להיות, צריכה גת־זיג:

בשלה. אשה קודם־כל,

36


