
י במדינה
הווי

הומוצ״ר הב־גרז
 וצייד במיקצועו ספר

 את מציג כגשמתו,
במיספרח. ציוריו

 של במיספרה המבקרות הנשים
מקב בתל־אביב קלאב הקאונטרי

 הופעתן שיפור :כפול שירות לות
 תמונות- בשפע והצצה החיצונית,

 קירות על התלויות צבעוניות שמן
 התיס־ — הדברים שני המיספרה.

 של ידיו מעשי הם והתמונות רוקת
בטיטו. בראנר
 למדתי הספרות מיקצוע ״את

עוד ידעתי לצייר אבל ,18 בגיל

ויצירתו כטיטו ספר
ועצב געגועים

 בר- מספר לכתוב,״ שידעתי לפני
 לציור להתמסר רצה הוא נאר.

 מיקצוע ללמוד עליו היה אך בלבד,
 — מישפחתו את לפרנס יוכל שבו
.14ו־ 15 בני ילדים, ושני אשה

ש ליאוטה בפורט נולד ברנאר
 את שסיים אחרי שנתיים במרוקו.

אר עלה הוא לספרות בית־הספר
 למעברה נשלחה והמישפחה צה,

 עשרים לפני היה ״זה בנתניה.
 הזה, ״המעבר ברנאר. מספר שנר״״
ל ליאוטה פורט כמו יפה מעיר

בהלם.״ אותי היכר, עלובה, מעברה
 הגבירו מולדתו לעיר הגעגועים

 לריגשותיו פורקן לתת הצורך את
 לי ״ציירתי המיכחול. באמצעות

ל לפעמים העבודה, אחרי תמונות
 בראנר, מספר העששית,״ אור

 להראות אומץ לי היה לא ״אבל
אחד.״ לא שלי הציורים את

והשתפ הציורים הלכו הזמן עם
אותן. והציג עוז שאזר עד רו

מת המתחלפים הציורים עשרות
מול מארץ ודמויות נופים ארים
ציו או ברנאר, של וילדותו דתו
ב העוסקים סוריאליסטיים רים

ובע המוות שלאחר בחיים מוות,
 מילחמת ״אחרי ברור. הלא תיד
 משהו,״ לי קרה הכיפורים יום

נה אנשים ״ראיתי ברנאר. מספר
פרס וקיבלתי עיני, לנגד רגים

 מספר לקיום,״ חדשה פקטיבה
ב צעיר הנראה ,40ה־ בן ברנאר
 כך נראה אני ״אבל מגילו. הרבה

 בעצב. מחייך הוא מבחוץ,״ רק
 כמו לי עומדת שנה כל ״בפנים

עופרת.״ כדור

 הולדת ימי מארגן קוסם. .*
 והנחייה בידור מיצוות. ובר/בת

 תוכניות אירוע. ולכל גיל לכל
 טלפון הגיוניים. במחירים מגוונות
.03־459895

 לשני מתחלק ישראל עם
:חלקים

 הפסח חג בערב שהיו לאלה
בסדר.

ב ערב באותו שהיו ולאלה
גמור. סדר

סולו

 לטיול קבוצה מתארגנת. *
 גם אפשר עולמי. בדרכון באירופה
 תל- 20178 ת״ד אחרות. ליבשות

.61201 מיקוד אביב-יפו,

■ חתול גור
ה ביתית. חתולה :האמא

התוצ השכונה. מלך אבא:
ל שובבים חתולים גורי : אה

.03־535573 טלפון מסירה.

 למטרוניתות לכל• מוכן *
 רצפות לנקות מולן אני בלבד:

ו ארוחה לבשל גבות, ולקרצף
 ולקבל מיטה להציע נרות, להחזיק
ל מסחרי בסיס על והכל הצעות,

תל־אביב. 40259 ת״ד גמרי.

מיד־ליד

 בהזדמנות: ילדה. אופני *
 + סלוני שולחן '+ נוער מיטת

 אופני + מדיח + כביסה מכונת
.03־482920 טלפון ילדה.

מו ווקמן מצחיק. מחיר *
 מיוחדת קסטה כולל חדש, שיבה

 — מצחיק במחיר אף־אם לשידורי
ב 03־232598 טלפון דולר. 150

הערב. שעות

 טניס (רקטה) מחבט מחפשת
הי למתחילים. לא טוב. במצב

מד :משקל .4*/* :ידית קף
 .03־215525 :בעבודה טל. יום.

דפנה. .03־850946 בבית:

 בהזדמנות שלמה. מערכת *
 וידיאו לצילומי שלמה מערכת

 מצלמה + ספק + נייד ג׳י־וי־סי
תאו + חציבה + 3200 פנסוניק

 מיוחדת. אריזה + אביזרים + רה
.04־245521 טלפון

החלאפות
תמו חדשות 24״ אופניים. *

 שקלים. או להאטארי קסטות רת
 לא אך בערב, 03־756848 טלפון

בשבת.

 להח־ מעוניין .81227\11£ *
ב ספרי־כים ליף/למכור/לקנות

חוב וכן ביזאר מסידרת אנגלית
 טלפון בנושא. מצולמות רות

חמי עד ראשון בימים 03־265883
.1800 עד 1500 בשעות שי

ללב נוגע
ו נאה 25 בן פרגיות. לא *

 אוהב שאינו דירה, עם ופנוי נחמד
מבו אשה לאהבת משווע פרגיות,

 פרטית ת״ד טוב. שנראית גרת
.61294 מיקוד תל־אביב, 29495
 22 בן צעיר נחמדה. נערה *

 קשר ביצירת מעוניין עתה הלומד
 לכתוב .22 עד נחמדה נערה עם

ב״ש. ,498/28 לווינגייט
 להכיר מעוניין סוריאליסט. 4

 נערה או אשה אינטימיים ליחסים
— עצמך על כתבי וחטובה. נאה

□■0131
 משחקים לא פולנים למה —

? במחבואים
פו מחפש מי באמת, נו, —

לנים?
*

 של לאורגיה לבוא רוצים —
? פרסים

שטיחים. שם דופקים —
¥

 למאפיה יש הצעה איזו —
? האיטלקית

 לסרב אפשר שאי הצעה —
לה.

 למאפיה יש הצעה ואיזו —
? הפולנית

להבין. אפשר שאי הצעה —
*

 מי- תמיד מצטלמת למה —
? מאחור חלון עם פרסית שפחה
מיסגרת. לחסוך כדי —

חיפה מלר, וג׳ כהן מ׳

מ־וד־רלה

 בעלת באמת, נאה סינדרלה
 ותוססת רומנטית הומור, חוש

 סוס), (בלי נסיך מחפשת מאוד,
תת אל גברים, .40 עד 30 בן

 תתאכזבו. ולא כתבו עצלו,
תל־אביב. 29269 ת״ד

 לת״ד — חיוניים ותמונה טלפון
תל־אביב. 30276

גרוש שר3א
 מאוד סימפטית ,170 ,30 בת

 נאה, בן־זוג מחפשת ורווקה
 גרוש. אפשר ורציני, סימפטי
 עם רמת־גן, 5050 לת״ד לכתוב
טלפון. ומספר פרטים

 א׳ תרבות הגורל! צחוק <•
תר את שלחה יעקב) (אשדות

לתח טולידאנו) (אבי ב׳ בות
 הו, באנגליה. האירוויזיון רות

מ בושה יגול מי עוז, עמוס
י עיניך

כי נחל בשן יגאל למה •
הע הוא כי חרוץ? כה שלון
 החם הלהיט את לשיר לא דיף

״אנרגיה״.

הו האירוויזיון תחרות י*
 פסל יש למצרים רק שלא כיחה

 צביקה יש: לנו גם ספינקס.

ספינקס.

 נחמדה קוראה יש ואם @
לה שרוצה 28 עד 18 בגילים

 היא הנ״ל, הנקודות על עיר.
 2834 לת״ד לכתוב מתבקשת
רמת־גן.

ברכות

 שיהיה שרפשטיין למיכה *
 ושיבואו החדש הסרט עם בהצלחה

מהחברים. סרטים. עוד

ב מאוד שתצליח לטוכיה י*
 מה־ שבע, בבאר החדשה חנות

מישפחה.

מירושלים, גומא למשפחת *

 שטיין ממשפחת שמח חג ברכת
בתל־אביב.

ומיכאלו. פלדגי .לאלכס, *
נת אנו אבל אחת, רק יש שארם

לב שאהבו מהתל־אביביות גבר•
מהצרות. אליכם רוח

היום־הול־ לך שיהיה לקדזי. *
 שתקבל בעולם, שמח הכי דת

תצ שלא יפות, מתנות המון־המון
 ושתשמח שחלף, הזמן על טער

 אותך, מהאוהבת הבאות. לקראת
אילקה.

רז' * ו לבי הבא ברוך :לז׳
וה הנורא האיחור למרות קור,

מהחברים. איום.
ש בחיפה, או״ם *למסעדת

 והא־ שצריך מתי פתוחים הייתם
 טוב. וחומוס בפיתות אותנו כלתם

הלילה. מסועדי

שיקוצים
ג * ה  האדומה האוטוביאנקי לנ

 פתח-תיקווה־ בכביש אותי שעקף
 הלוואי מהכביש. אותי וזרק לוד

מה בקסטל. הברקסים את שתאבד
הלבנה. חיפושית

 או חדדה למישטרת *
 הסדר שבערב גיכעת־אולגה.

 שבצומת ברמזור לטפל נזכרתם
 וגרמי מדי, מאוחר שעה־שעתיים

 מגיבעת־אול־ שעות של לפקק תם
 שיורידו הלוואי — לנתניה ועד גה
 מנוסעי ! לשבוע בדרגה כולכם את

 מעוד גם ובטח האדומה, הג׳י־אם־סי
לסדר. ממהרים רבבות כמה

נסר! אין חינם
 להודיע, מה לך יש אם אז

 לספר לברך, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובח, בדיחה
1 קדימה

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף שרוצח מי •
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 | המציע הרווק לחילופין, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 | היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה •
 1 ״העולם למערכת גלויית־דואר,

 תל־אביב ,136 ת״ד הזה״,
 1 לה מצורפת כן אם (אלא

להש יש זה במיקרה תמונה.
 | תתקבל- א ל במעטפה). תמש

ב בעל-פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 1 את תכלול הגלוייה ©
 | הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל-ההודעח. של

43 2328 הזה הסולם


