
■נא■ אביגיל
מאוזן:

 )5 גדל־מידות; מאוד, ארוך )1
 אל )10 המכה; על לחה תחבושת
 אביזר )13 בתוכם; )11 היערות;
 הבית מכסה )14 ספורט; במישחק

 שחקנית )15 התיקרה; מעל
 )16 ירח״; ״מוכת הוליוודית,

 צמח אבקת )18 החמור; צעקת
הבקלה דג )21 ביקעה; )20 בושם;

 עץ )24 ציבור; שליח )22 ; )2.3(
 העליון; בגליל וגדול נאה נשיר

 בתום פרפרת )26 פרח; ציץ )25
 הגדלה תבואה מין )28 הסעודה;

 לבוש־נשים )30 מושקה; בשדה
 את המקצרת תעלה )31 הודי;
 והים הצפוני הים בין הדרך

 דבר; של קטן חלק )32 הבאלטי;
 של הרחב החלק )35 חור; )34

 )41 סוד; )39 רעש; )38 העלה;
 )43 אכזב; נחל )42 מחפש;
 קליפת )47 זרה; פיזר, )45 מיפתן;

 בית־הספר מייסד )48 הענבים;
 )50 (ש״מ); ישראל״ .מיקווה
 לא עגלגל, )51 העטיפה; מישקל

 )54 בבית; חימום פינת )52 חד;
 )57 בריחיים; התחתונה האבן

 )61 וברגל: ביד העבה האצבע
 שניים; )64 ריתמוס; )62 אמונה;

 מילת )66 מוחלטת; שלילה )65
 )69 קטנה; למידה סמל )67 זרוז;
 כישלון, )70 אלישע; הנביא אבי

 סמכות )74 אגם; )72 נפילה;
 רתוק־ברזל )75 החלטה; לביטול

 )78 דיאמטר; )77 בהמה; בפי
 )81 אמריקאי(ש״מ); יהודי סופר
 נהר )83 פחדן; לאדם כינוי

 לקרבן כינוי )85 אפריקה; בררום
 )86 מועד; ביום שמקריבים

 נושאת בהמה )88 לאף; תכשיט
 הראשון )89 בטיבט; משאות

 כחוש, )91 רבת־עקלקלות; בדרך
 )96 מידבק; )95 אדם; בן )93 רזה;

 תשלום־חובה )98 היד; כף
 מילת )102 רקב; )100 לשילטון;

 שטר )104 אלוהים; )103 שלילה;
 כוח לבעל־חוב הנותן בית־דין

רגע )105 הלווה; לנכסי לרדת
)3.3( .

מאוגד:
 משיבעת־המינים אחד )1

 דגן )2 בהם; נתברכה שהארץ
 ישן )4 גרמני; מלחין )3 השמיים;

 שחקן )7 טיט; אדמת )6 שנתו; את
 )8 קייך; ״האזרח — הוליוודי

אבר שיפחת )9 העושה־בקסמים;
 תיקווה, — בהשאלה )12 הם;

 שמו על דגול, רופא )15 תוחלת;
)16 הארץ; במרכז בית־חולים

 קיפלינגי; גיבור )17 גרף; בזה,
 )20 בחשיבותו; ראשון לא )19

 באפריקה מדינה )21 נובע; מעיין
 שמח; )24 פקודה; )23 המיזרחית;

 )27 ארה״ב; של 39ה־ הנשיא )26
 הקשת מאמצע היורד הניצב הקו
 מי־ )29 (בהנדסה); היתר אל

 צרפתי הוגה־דיעות )30 אפסיים;
 בשיער שביל )33 ״הבחילה״; —
 נורווגי חוקר־ארצות )34 (ח);

 מוסיקלית יצירה )36 (ש״מז;
 אחדים קולות בה שמצטרפים

 מלך )37 עצמו; נושא לאותו
 500 המיספר )41 נוזל; )40 מואב;

 כמיספר המקובל בגימטריה
 כתיקו הנחשב מצב )44 גוזמה;

 הטובה; מהדרך סר )46 בשח־מת;
 העליונה האבן )49 נוכרי; )47

 צאצא )53 לחות; )50 בריחיים;
הגזע בן הוא מהם שאחד להורים

 פילוח )54 כושי; והשני הלבן,
 אנשים חבורת )55 ריגבי־אדמה;

 מישטרה )56 אחת; דיעה בני
 בעל־ )59 בת־קול; )58 צבאית;

 )63 דרו; )62 קטן; צעיר, )60 חוב;
 חלקיק־יסוד )66 מוסלמי; נכבד
 שמה )68 חשמלי; מיטען נטול

 )71 בת־ים; העיר של הקדום
 )76 מתוך(ארמית); )73 דק; פתיל

 )77 באריג; הנכנסת תולעת
 ערום; שובב, )79 צרפתי; מחול

 )82 לרבות; הבאה מילה )80
 מנה חלק, — ההשתתפות שיעור

 נפשית דחיקה )84 (במתימטיקה);
 )87 קו־האופק; )85 גופנית; או

 לבני־שם; מתייחס )90 שביב־אש;
 )96 דג; מין )94 קנה־סוף; )92

 כלי־ )99 השפל; הכרע, )97 פנה;
 פיתחו )102 ידית; )101 עינויים;

אזהרה. מילת )103 הר־געש; של

 הציונות כסלון וער יסראל מדינת ער האמת
נודרמז יולי דרי מאת

:ו ספרי
״• 1־1 *-נ ה ברפ "קטל
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עותקים. 200,000ב- בסוסקוה הרוסית בשפה הקרובים בחודשים ראור יוצאים

 בטרפון להזמין־ או 5349.ת.ד בבאר־שבע בעברית הספרים את לרכוש ניתן
.057־32245
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/ ה מ׳ מ ע א׳

לרות•
ילד להביא

 מיכתב קיבלתי לא מזמן כבר
ה שהגיע אחד, הנה מבית־הסוהר.

 בן ילדים, בלי פנוי, אסיר שבוע:
 רגיש, מטר, 1.86 רומניה, יליד ,46
 מוסיקה ספורט, אוהב מעשן, לא

ריקו טיולים, אופרות, קלאסית,
 אחת לחופשות יוצא בידור. דים,

ב הראשונה בפעם יושב, לחורש.
 הוא טראגי. מיקרה בגלל חייו,

 ב־ ומסיים מתאימה, להכיר מעוניין
 לעולם, ילד להביא אפשרות ״יש
 אפשר למזונות.״ התחייבות עם

 או תל־אביב, ,36661 לת״ד לכתוב
 ).1/2727( על אותי לשאול

★ ★ ★
טובה ממישפחה

 פעם התארח כבר פרסקי משה
 שנית. מנסה הוא ועכשיו זה, במדור

 מטר, 1.85 גובה ,40 בן ״אירופאי
 ממישפחה בעיתונות, עוסק חתיך,

ואמ דירה ״בעל כותב, הוא טובה,״
הת־ לא וספרים. טבע אוהב צעים.

 אביר מחפשת אירופאי, ממוצא
 היא הלבן, הסוס בלי גם (אפשר

 משכיל, אירופאי, ממוצא אומרת)
 להיכרות נאה, סימפטי, חברותי,
 לתיבת־דואר אליה כתוב רצינית.
.52001 רמת־גן ,10017

★ ★ ★

אמנותיות נטיות
 מרשימה, נאה, ,27 בת היא

 — במיוחד גבוהה ספורטיבית,
 אמנותיות, נטיות בעלת מטר, 1.78

ארכיאו טיולים, צילום, חובבת
 חוש־ גם לה יש בעלי־חיים. לוגיה,
הומור.
בן־גי־ בחור להכיר תישמח היא

 מטר 1.80 שגובהו ,35 עד לה,
 ובהחלט מעשן, שאינו רצוי ויותר,

על אותי שאל מושבניק. אפשרי
׳־״ * * * ■)2״

 בני הם שכאשר גברים, יש
 ,40 בנות נשים רוצים הם ג,8

 רוצים הם ,40 בני הם וכאשר
.18 בנות נשים

★ ★ ★
בטלוויזיה פנויים

מרפקי משה
40 בן אירופאי

 ,ותמיכת לימודים בגלל חתנתי
וה משכילה ביפה, מעונין בהורים.

גונה.״
 פתח־תיקווה לרחוב אליו כתבי

 ★ ★ ★ •נתניה ׳27
אביר מחפשת

 מכינה פרטית חברת־הפקות
 בנושא כתבת־תחקיר אלה בימים

 המיועדת בארץ, והפנויות הפנויים
 התוכנית לצורך .2 בערוץ לשידור
 שאינם מרואייניס/ות דרושים
 עצמם על שיספרו כדי נשואים,

מצלמת־הטלוויזיה. מול
 והכימאי שואקה עזרא המפיק

 סיימו ,30 בני שניהם יוחאי, מיכאל
 בחוג לימודיהם את שנתיים לפני

 תל״אביב. באוניברסיטת לקולנוע
 תתמקד לדבריהם, התוכנית,

 של הסוציולוגי־פסיכולוגי בהיבט
 יש אם למצוא ותנסה הלא־נשואים,

 מאפיינים הישראלים לפנויים
 בארצות הפנויים לעומת מיוחדים
אחרות.

 בטלפון לעזרא, להתקשר אפשר
* * .03־301976

בטל עדיין בטלפון רודני
 מקבלת ,03־221017 פון

מידע. ומעבירה מינתבים

 בעלת ,38 בת רווקה צברית היא
נחמדה, מטר, 1.70 גבוהה, השכלה

ס־־טיס
ביקיר

 (המיט- צארוס סיגל
 קרובי־ הם הידועים עדנים

הו לומדת ,21 בת מישפחה)
 גובה לווינסקי, בסמינר ראה
חטובה. מטר, 1.67

 בלישכתו פקידה צבא:
 תקופה בר-כוכבא, האלוף של

 של (״סיפור לטוב הזכורה
ל הקשורה מפונקת, בחורה

שהפכה אמא, של סינר
לבלות. אוהבת:

ד עו  אקדמאית, השכלה בעלת להיות מקווה שנים: 10 ב
לפחות. לשניים, ואם נשואה

 להעניק יודע מושך, ממנו, ללמוד שאוכל משכיל, בן־זוג:
ולאהוב.

צארום סי־גל
עצמאית שהפכה מפונקת

עצמאית.)


