
הולך מה

שמי עממיים. מחירים *
 לימי־ לילדים סרטים מקרין ניסט

 טלפון עממיים. במחירים הולדת
.03־482920

חד *  שניים מבקש כאס. א
 שניים באס אחד גיטרות, נגני

שי + מוסיקלי הרכב להקמת סולו,
 052־53130 טלפון רפי, בעברית. רה

הערב. בשעות

 חתולת־בית מלכה, חינם. *
 בית מחפשת שנה, חצי בת יפהפיד.

 לע. לפנות חינם. למסירה הם.
 תל- א׳ 49 רש״י רחוב קמינסקי,

אביב.

 או מתרגם מחפש תרגום. *
 מעברית ספר לתרגום מתרגמת

 תל־אביב, 30689 ת״ד לאנגלית.
.61306 מיקוד

 ברמת- למישרדי נמרצת.
 צעירה דרושה בתיווך, העוסק גן,

 אחוזים. + בשכר לעבודה נאה
 נמרצת. לבחורה מובטח טוב רווח

.03־782568 טלפון

ללמוד רמה אסיר
 ללמוד. מאוד מעוניין אסיר,

 להקדיש אוהבים אתה או את אם
להי מז&וד אשמח לזולת, זמן

 ותידרוך היכרות לשם עזר.
 ועקנין, מרדכי אלי: כיתבו

 מיקוד באר־שבע, 59 ת״ד
84100.

 מחפש ונכנע צייתן מאלפת. *
 רמת־ 1058 ת״ד שתלטנית. מאלפת
השרון.

חמי ב1חש לא
ל מעוניין באר־שבעי צעיר

 אשה, אינטימיים ליחסים הכיר
 חשוב לא חביב. מבוגר או זוג

 עם חמודה נערה אפילו הגיל.
 ת״ד באר־שבע. מאזור נכות,
באר־שבע. ,4562

 ,25 כבן בחור מסוגרות. *
דיסקר ביחסים מעוניין ספורטיבי,

 שיש מבוגרות תומכות עם טיים
 ת״ד טלפון. לציין נא דירה. להן

חיפה. 4836
אקדמאי כלכלית. עזרה *

 יעניק 31 בן אמצעים ובעל נחמד
אינ לידידה נדיבה כלכלית עזרה

 תל- 14141 ת״ד מתאימה. טימית
אביב.
 סטודנטים שני שותפות. +
ב מעוניינים 30ו־ 28 בני נאים

 דני, בחו״ל. לטיול חמודות שותפות
.03־447580 טלפון
מעוניין אני להתכתב. *

* ראית הא□ תו או

 נורווגי. אלקהוד מגזע כלב 1982 בפברואר 1ב־ רעננה באיזור אבד
 הישר המוצא ג׳ט. לשם ועונה רעננה ספריית ליד לאחרונה נראה הכלב
.052־91808 טלפון שכרו. על יבוא

 נושא כל על נשים עם להתכתב
 מעניינות תשובות מבטיח שבעולם.
 ת״ד שתידרש). ככל (וסודיות

תל־אביב. 31471

ומבכניס בחוץ
 מבחוץ ותפוס מבפנים פנוי
 בתל־ נמצא שבוע חצי .39/185
 דומה. עם קשר מחפש אביב.

חיפה. 6458 ת״ד

 תושבת ישראלית לצמיתות. *
 מבקשת ,30 בת ארצות־הברית,

ב המעוניין מבוסם אקדמאי שותף
 להידברות זמן לצמיתות. נסיעה

תל־אביב. 29019 ת״ד לספטמבר. עד
 נאה אקדמאי בוקר. מפגשי *

 מעוניין ודיסקרטי, הגון 185/30
 הדדי לפינוק חמודה ברומנטית

 מישפחתי ומצב גיל הקר. בחורף
 468 ת״ד מורידים. או מעלים אינם

ראשון־לציון.

בילו׳!ידידות
נאה ,27 —25 וצעיר נשוי זוג

בגבר מעוניין מאוד, ופתוח
לבילוי בחורה או זוג דומה,

באר־שבע, 4233 ת״ד ולידידות.
.84140 מיקוד

 איש־עסקים משוחררת. *
דיס בידידה מעוניין ומבוסם נאה

למת ומשוחררת. חטובה קרטית,
 30161 ת״ד נדיבה. תמיכה — אימה

תל־אביב.
 שותף מחפש 23 בן שותף. /ג
 בסוף באירופה לטיול זהה בגיל
בערב. 03־292874 טלפון מאי.
 צעיר צייר/צלם השראה. *
 לצורכי ונאה בנשית מעוניין ונאה
רמת־גן. 4449 ת״ד והשראה. מודל

מיד־ליד

 למכירה חדשים. כמעט *
 חדשים. כמעט ומיזרון מיטת־תינוק

.03־944226 שקל. 800
 מכונת למכירה כמצם. *

 אוטומטית, 2001 אינדסיט כביסה
 ,03־700786 טלפון חדשה. כמעט

הערב. בשעות

 מיטה + מיטה למכירה כזול. *
ספ :+ שולחן־כתיבה + זוגית
 או בערב, 03־789883 בזול. ריה׳

מאיר. בבוקר. 03־782568
גדו עגלת־שכיבה למכירה. *

 טלפון פג. תוצרת לתינוק, לה
.052־25973
 גיטרה למכירה גיטרה. *

 טלפון חדשה. וכמעט יפה טובה,
.17.00 משעה 03־458568

 טכסס מחשב כהזדמנות. *
 טלפון דולר. 30 במחיר 1.1־30

.03־482920

 להחליף מעוניין שח־מת. *
 מערכת תמורת משומשת מצלמה

 טלפון טוב. במצב שח־מת כלי
.03־593556

 למכור/ מעוניין כיזאר. 4/
 מסידרת ספרים להחליף/לקנות

ב באנגלית (ספרי־כים ״ביזאר״
 מצולמות חוברות וכן )£̂5>1 נושא

 03־265883 טלפון יונתן, בנושא.
.18.00 עד 15.00 בשעות חול בימי

 אנציקלופדיה קאסטזת. *
 קאס־ תמורת קאסוטו ותנ״ד מכלל

 אמנות חפצי או רשמקול של טות
 בשעות 03־471368 לטלפן מעניינים.

שמאי. את ולבקש הערב

 החמודה לרחלי תצלצלי. *
 מאוד מבקש באילת. מחיל־הים
 מאז עליך חושב אלי. שתצלצלי

עדי. באוטובוס. המשותפת הנסיעה
ה. רי  נאה אריה מזל בן א

 מתלבט שעדיין ,22/171 ומעניין,
 מכוערות ובין ועניות נאות בין

 31155 ת״ד ז אעשה מה ועשירות.

תל־אביב.
 ימ־0ו מאוד נאה רכס. + ■¥•
 ביפה מעוניין רכב, + ,174/23 פטי

חולון. 7035 ת״ד ועדינה.
ד * קי סימ אשכנזי דואר. פ
דואר פקיד .172 גובה ,35 בן פטי

 להכיר רוצה הארץ). את (קורא
 34 בגיל וסנטימנטלית בודדה אשה

 כנה. אינטימית לידידות 45 עד
רמת־גן. 2834 ת״ד יעקב,

 נאה 23/170 חייל קשי• 4/
 עימך, קשר ליצור מעוניין וכן,

 4456 ת״ד והנאה. האינטליגנטית
.52143 מיקוד רמת־גן,

( ! ! ! )
ועדי דקת־גיזרה )35( רווקה

 מעוניינת במחשבים, עוסקת נה,
 וסימפטי תרבותי (!!!) בפנוי

יל >+ אלמן או גרוש (אפשרי
 ת״ד רצינית. למטרה דים)

.36852 מיקוד תל־אביב, 36852

 סקסי? אני האם סקסי. *
 אם !כך החושבות יש .22/170

 את מה לשמוע אשמח נחמדה את
תל־אביב. 1744 ת״ד עלי. חושבת

 טלפון וחטובה. נאה בצעירה
דן. ,03־316404

ל מכור הנני פרטנרית. *
 ולשירה לאופרה קלאסית, מוסיקה
 כפרטנרית חפץ והייתי פיוטית,

ה בכל עמי שתתחלק תרבותית
 ארו- לידידות ואולי... האלה חוויות

 מאזניים, מזל ,45 בן אני 1 כת־ימים
ותר ״נעים״) לא (אך נעים־הליכות

 רציני. אדם מכל: והחשוב בותי•
 מיקוד תל־אביב, 16374 ת״ד מתי,

61163.

ברכות

ה דורון למיכל נשיקות. *
שבו לגיל בהגיעך באילת, קטנה
דניאלה. מדודתך נשיקות : עיים
 במלאת :לסיוון מבחנים. *
המ — בערך — לחברותנו שנה
 לרקוד בשן, יגאל את לאהוב שיכי

 זאת במיבחנים. ולעזור ריקודי־עם
אירים. בכיתה. לידך שיושבת

 דיס־ מבנק לוויקי אכדות. *
ה מלוא ברכות בדיזנגוף: קונט
 מאמץ כל חסכת שלא על חופן

 כל את לי להשיב עצמך והטרחת
גדי. אבדותי.

0*£ 2(
ש חושב אתה אם לגדי. י*

 טועה. אתה החיים, את לי הרסת
 לי, הרסת לא הבריאות את אפילו

 יהיה שלא הלוואי זאת בכל אבל
 מה על שנתיים לפחות טוב לך

מינה. עוללת. שכן
 שנסע לנהג לך. שייכגם *
 בערב בשש 4 בקו ראשון ביום

 בכל פתאומי באופן ועצר צפונה
 לך שייכנס הלוואי כמעט. רמזור
 העמוד לי שנכנס כמו ב... האקס
דולי. בחזה.

שרו מי כירח. להתכונן *
 שיבוא מרגשת חווייה לעבור צה

 בשבוע, שלישי יום בכל אתי יחד
 ׳להתבונן העברי, בחודש השלישי

גור בחוף זה את עושה אני בירח.
יוחאי. בחצות. מן

אחת רק כמוני יש
 במבי, !מגיטר־סיטי להובר

 מאז... חודשיים עברו כבר
 שזו שתחשוב שביום מקווה
ה לצעד מצידך טעות היתד■
 מאוחר יהיה לא עדיין — סיום

 כמוני שיש יודע אתה הן מצידי.
 שברו כשנולדתי — אחת רק
 תתפוס לך אז התבנית. את

 שלוש טוב ותחשוב שקטה פינה
 מנחש שאתה מזאת פעמים.

י לכתוב. שמסוגלת

 נאה סטודנט ׳מאוד. נאה *
מעוניין ,28 בן טוב, ראש עם מאוד

 מאזרחי אחד כל אחד. כל +
 משהו לתרום חייב ישראל מדינת
קריית־אתא. אליהו, רפי ללב״י.

ננו ! אין סי ף ס כ
 לכרך, לבקש, להציע, להודיע, מה לך יש אם אז
!קדימה — לקלל ואפילו טוכה, בדיחה לספר
מילים. 2 0 עד לכלול יכולה הודעה כל •
 עגלת־ ,האבוד הכלב — תמונה לצרף שרוצה מי •

 הרווק לחילופין, המוצעת הדירה המוצעת, הילדים
 במידת זאת. לעשות יכול — להיכרות עצמו את המציע

התמונה. גם תפורסם היכולת,
 למערכת גלויית-דואר, גבי על תיכתב ההודעה •

מצו כן אם (אלא תל-אביב ,136 ת.ד. הזה״, ״העולם
א במעטפה). להשתמש יש זה במיקרה תמונה. לה רפת  ל

אישי. בביקור או בטלפון בעל-פה, הודעות שום תתקבלנה
הטל ומיספר כתובתו שמו, את תכלול הגלוייה •

בעל-ההודעה. של פון
————— 1 —


