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 )39 טמעוד (המשך
ב נכח הוא שגם אופיר, שייקה

להש שנוסף לי, סיפר מסיבה,
 מתלמדת בריסה בהצגה תתפותו

 משלי של חדש בעיבוד יופיע הוא
 בן־אסוץ דן ■מחדש *שכתבו ערב,

 וסהלן. אהלן ושיקרא •!*ר ״ ודו׳
 החמאם, בתיאטרון יועלה זה מוסע

 הקרוב. בפסח שעריו את שיפתח
 ייקה, פרופסור אהיה אחד ״יום
 צחק ערבי,״ שייח׳ אחר ויום

 יכולים לא ״אנחנו 000 שייקה
 רוז־ שיולה העובדה עם להשלים

 עצמם ׳על העידו חרשת,״ היא ינק
ב חיים ״אנחנו ההצגה. משתתפי

כש אותנו. מסדרת שיולד. הרגשה
 דופקים לשירותים, הולכים אנחנו
 אנחנו עונה, לא אחד ואף בדלת

 בפגישה אי־הנעימות אחרי נכנסים.
 מדוע :יולה את שואלים שם, איתה

 משיבה ? בדלת כשדפקנו ענית לא
ה מאחורי אבל ״עניתי, :יולד.
• דלת סי * ב קיבלו השחקנים ׳

 מודפסות שעליהן חולצות, מתנה
 :הסיסמה ומתחתן תמונותיהם

ב אתם חורגים, ילדים לא ״אתם
ה אורחי 0;•!•! מלאכים״ החלט

 אבל שמח/ ,לעשות ניסו מסיבה
 מרים האמרגנית סולידי. באופן
 קרם־עוגה מעט אמנם מרחה עציוני

 היא אך גאון, יהורם של אפו על
 פן וברחימו, בדחילו זאת עשתה
לראות רוצה אני בחליפתו. תפגע

 השחקן־בדרן 1ך11*|1ן1י'111ר
או יגיל גדי 11 7 מ 11
ומת סיגר מעשן שותה, אגוז, כל

 בנוכחים. מיקצועי במבט גונן
זו גדי בילהה. אשתו, :מימין

 זוג בהצגה להצלחה היום כה
 מופיע הוא שבה מהשמיים,

מיכאלי. רבקה של לצידה

 במסיבות ״דם״ להם יהיה שפעם
ב עוגה למישהו ויתקעו האלה,

 הסלפלסטיק בפירטי כמו פרצוף,
 שמחים ״אנחנו 010:0 המצחיקים

 של שוועד־העובדים העובדה על
 את לשורותיו מקבל לא הטלוויזיה
גלי מפקד שפירא, צביקה

חנו כי צה״ל, ישאר שהוא רוצים אנ
שפירא, מולי לי אמר בתוכנו,״

 התחנה של מחלקת־הבידור מנהל
 מכבי של הכדורסל ״שחקני @ 010!

 לא לכן בהסגר, נתונים תל־אביב,
כמ שנערכה למסיבה לבוא יכלו
 דוכי, באוזני קבל לכבודם,״ יותר
 ב- יוקרתי מועדון מבעלי אחד

 (״שמלוק״) ״פמואל תל-אביב.
 לא הנבחרת, מנהל מחרוכפקי,

 מפתח לצאת לבני־טיפוחיו הירשה
 למיש־ לקלן נסיעתם לפני המלון

ה את לאלופות. הגביע גמר חקי
לכ במיוחד ערכנו הזאת מסיבה
 חשוב, יותר המישחק אבל בודם,
 הגדול.״ הרגע לפני שינוחו וטוב

 מכבי נבחרת שחקני של היעדרם
ה והאוהדות לאוהדים הפריע לא

 עד המועדון את שמילאו רבים,
 ולרקוד לשמוח לשיר, מקום, אפס

 01010 כמים נשפך כשהיין
 הביא לא מכבי של המושבע האוהד

המפור הצופר את למסיבה איתו
 — שלקלן הבטיח הוא אבל סם,

אוה אלפי עוד בחברת יסע לשם
 יחד המרעיש הכלי את יביא — דים
 ויתקע הצמודים, הגאז בלוני עם

הנו בימים ״כמו גדולה, תקיעה
ראים.״

 אלון, לאלי תפנה. אשר ככל *
 טוב כל ,24ה־ הולדתו יום לרגל

 תפנה. אשר בכל הצלחה והמשך
דורין.

ש - לשרה הרע. עין נגד *
 כמו אליך טוב יהיה החדש האוטו
 עין־הרע ונגד אליו, טובה שאת

מהנוסעים. טפו־טפו־טפו.

 לשוטר לך. תעשה שאשתך *
 בדיזג־ שבשבת הארוך, השפם עם
 — הכרה בלי לבחורות הרביץ גוף

 שעשית מה לך תעשה שאשתך
 זה את עשית ואולי — להן אתה
 עושה שהיא מה בדיוק שזה בגלל
נעצרה. שלא אחת מפגינה לך?

 נאה בחורה ■אכיר־חלומות. *
ו טמפרמנט עם רומנטית באמת,

 אביר־חלומות מחפשת הומור, חוש
 ת״ד ומשכיל. מבוסם ,30 לגיל מעל

תל־אביב. 29269

 מעוניי- מאוד, צעירה ♦23 עד *
 רגיש, עם רציני קשר ביצירת נת

 3014א/ ת״ד .23 גיל עד ונאה גבוה
ירושלים.

ו רגיש יפה־נפש חמימות. *
 בידיד/ה מעוניין 45/175 רווק

אמי לחמימות וסובלני/ת סבלני/ת
ירו 8093 ת״ד חיוני). (טלפון תית

.91080 מיקוד שלים,

רואי קיצרת
בחו עם קשר ליצור מעוניין

 (עדשות מאוד קיצרת-רואי רה
רבי בימי לטלפן מאוד). עבות

 עד 7 בשעות בלבד, וחמישי עי
.03־746000 טלפון בערב, 8

 בעל-עסקים צעירה. רעננות *
 ביישן, אבל סקסי וידוע, מצליח
 עד 40( בלבד המבוגרת לך, יעניק

דובי, הצעירה. רעננותו את ),50
.03־453140 ,03־446126

42 עד
 מעוניי־ שקטים בחורים שני

 42 גיל עד נשים להכיר נים
 3182 ת״ד דיסקרטיות. למטרות

.49131 מיקוד פתח־תיקווה,

מבו מבוגר, פעם־פעמיים. *.
 מאסיווית כספית תמיכה מצע סם,

 עימו שתיצור וחטובה, נאה לצעירה
ב־ פעמיים (פעם דיסקרטי קשר

 22079 ת״ד לכל. מוכן אינטימית.
.61220 מיקוד תל־אביב,

 ב- תבקרי אם קליפורניה. *
 יהיה שלא למה ארצות־הברית,

? בקליפורניה ידיד לך
,£611011 3559 .11

8311 ם16§0, 0311)01■ 1113 92104,
ס8.\/. .

מי תל־אביב, 31759 ת״ד שבוע).
.61317 קוד

תר עצמאי, נדיכה. תמיכה *
 בצעירה מעוניין וסימפטי, בותי

דיס אינטימי לקשר ונאה, חטובה
 נדיבה. תמיכה — למתאימה קרטי
.61302 מיקוד תל־אביב, 30161 ת״ד

 עשיר אי^-עסקים כדיור. סיוע +
(לא וחושנית ביפה מעוניין ונדיב

למאוריציוס לכווזב
 עם להתכתב החפצים ישראלים

 (אפריקה), ממאוריציוס חברים
 הידידות אגודת :ל כתבו אנא

לפי: מאוריציוס־ישראל
̂ 13111־111118-151361 £1־1611)15111ק

0צ 61,  800151,ץ .?80.
.43111111115^ ,01-1.1.01115?

אפ דיסקרטית. לידידות !)שמנה
הזקוקה חיילת/סטודנטית, : שרי

ו בדיור סיוע לימודים, למימון

 תל־אביב, 2624 ת״ד כספית. תמיכה
.61026 מיקוד

 מעניין, 40 גבר זהכ. הזיות ׳+
 בעלת באשה מעוניין וגברי נאה

משו לבילוי ועוד... זהב הזיות
 ת״ד מאוד רצוייה סודיות תף

תל-אביב. 16009

מיד־ליד

למטיי הולנדיים. מיספרים *
מיני פולקסוואגן — באירופה לים
 ׳74 ופאסאט דולר, 900 — ׳72 בוס
 מיספרים לשניהם דולר. 500 —

מעולה. ומצב הולנדיים

11011, £111886311.־ 12, £61.
315505 )0511;

׳1311מ0¥61,• ף\\ 06ז1113.ץת
 אורג למכירה קומות. שתי *

 ליוו + קומות שתי יפאני, קוואי
 טל דולר. 1250 כחדש. וכר תופים

.03־424107 פון
בהז למכירה מצויץ. מצב *

כור ושתי כפולה ספה דמנות
 שקלינ תמורת מצויין, במצב סות

 ובשעה בשבת 03־440095 טלפון
סמדר. את לבקש בלבד. הערב

 חדע שטיח להתרפק. תענוג *
 2.50x1.60 ביופיו מקסים לחלוטין,

 בז חום, בצבעים אקרילן 100ס/ס1
 שתענה שטיח הארץ, תוצרת ולבן

 - מציאה במחיר עליו להתרפק
.03־727570 טלפון שקל. 6000

החלאפות
 מע׳ אופן לך יש הפתעה. *
ש? הגה או ישנה? עגלה של

 - תמורה רוצה. נורא ? אוניה
 טלפון טיקוצקי, ליאורה הפתעה.
.03־421704

האדום. הצכא מקהלת *
 ילדים תקליטי בשלושה מעוניינת

 — ישנים תקליטים שלושה תמורת
 הצבא מקהלת של שירים מצעדי
.03־779573 האדום

 ניקיון שירותי נמרץ. כחור *
ל ונמרץ. צעיר מבחור ואחזקה
טל לרוני, לפנות נוספים פרטים

.03־703811 פון

אוטו פטיפון רמקולים. זוג *
 להחלפה טוב במצב ״גרארד״ מטי

 למכירה או רמקולים זוג תמורת
.03־475042 טלפון שקל. 550 תמורת

ם נ י ן ח ף אי ס 1כ

 לברך לבקש, להציע, להודיע, מה לך יש אם אז
!קדימה — לקלל ואפילו שובה, בדיחה לספר
מילים. 2 0 עד לכלול יכולה הודעה כל •
 עגלת־ ,האבוד הכלב — תמונה לצרף שרוצה מי 0

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

התמונה. גם תפור־־זם היכולת,
 למערכת גלויית-דואר, גבי על תיכתב ההודעה 0

מצו כן אם (אלא תל־אביב ,136 ת״ד הזה״, ״העולם
 לא במעשפה). להשתמש יש זה במיקרה תמונה. לה רפת

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

בעל-ההודעה. של פון
------ 45

בור קטני□ על גי
 במרס 15 שני, ביום שנסע 336־662 אוטובוס ,26 קו לנהג

 נתיבים שלושה חתך לדרום, מצפון בבוקר, בתשע ,1982
!נבלה חתיכת — לשניים אותי חתך וכמעט !  850 מהפיאט !

קטנים). על (חכם

ת י ב ב ו ט

 גרמני, פוינטר מגזע ואם ענק דני לאב חמודים גורים
מת עולמי. דרכון .03־739562 טלפון במיוחד. טוב לבית

 גם אפשרי עולמי. בדרכון באירופה לטיול קבוצה ארגנת
.61201 מיקוד תל־אביב, 20178 ת״ד אחרות. *ויבשות




