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פרקול מיוחדת. אסלה *
 בושם אנזקא, טוסטר פיליפס, טור

צע קנגרו, פרוות אסתי־לאודר,
 מיוחדת אסלה פישר־פרייס, צועים

 לתינוק. ובקבוקים מחמם לתינוק,
.03־477878 טלפון

ה ע 11 צ
 מידות גדולת שמונה בת

 חניה) + מחסן ;+ גג + 4ץ
 חמימה שישית), (קומה גבוהה

(מעלית), עצלנית (הסקה),

כני (חדר אינדיבידואליסטית
למ )95,000( וצנועה נפרד) סה

.03־445878 טלפון כירה.

 להתקשר שקל. 700 המחיר: לבן).
.03־765080 לטלפון

ת מנו ד הז ב
מות רחבת ,34 בת למכירה,

 בירך, קלה נכות בעלת ניים
הבית בעל גרוע, כלכלי מצב

 הדודים בוכים, הילדים משוגע,
וב כועסקים השכנים לוחצים,

מדי השם: זיפת. כללי: אופן
קונים? יש ישראל. נת

ירושלים גוטלר, אבי

החלאפות

 להחליף מעוניין בולים. **
ה רחבי מכל משומשים בולים
 פתח־תיקווה, 3387 ת״ד ירון, עולם.
.49133 מיקוד

להח מעוניין כים. ספרי *
 כיס ספרי לקנות / למכור / ליף

מג וכן ביזאר מסידדרת באנגלית
טל ]/ז&צ. בנושא מצולמים זינים

 עד ראשון בימים 03־265883 פון
.18.00—15.00 בשעות חמישי

ת ת ו נ ת ו
 החותנת את להחליף מעוניין

 וצעק־ מכוערת ,50 בת שלי,
ה את ומבלבלת רכלנית נית,
ש ושקטה, נאה בחותנת מוח,

 עושה ולא מתנות מביאה
צרות.

תל־אביב יואל,

 בהזדמנות מעולה. מצב *
ב ניישונל מתוצרת יפאני ווקמן
 בלבד. דולר 175ב־ מעולה, מצב

.051־30398 טל. אילן. אל לפנות נא

 גאז תנור למכירה -*^תנור.
טל פזגז. מתוצרת הבית לחימום

.03־399544 פון

 ומבוסם. נאה מאי
חיפה. ,8362 ת״ד

לרציניים. רק

מכו לתת מבקשת בכיסה. ״*
 אוטומטית, לא .4 בת כביסה נת

 משומשת, כתיבה מכונת תמורת
חיפה. ,5815 ת״ד טוב. במצב אבל

 סטודנט וללמד. ללמוד *
 עם בצעירה מעוניין וגברי נאה
מו וחושנית. חתיכה פתוח, ראש

 רמת- 4434 ת״ד וללמד. ללמוד כן
גן.

 של צעיר סלוני סט צעיר. ,*
 + כחול קורדרוי ,1+2+3 דניש,
.03־446688 טלפון לבן. שולחן

! ה 1 1 ה ז

 מאוד נאה משכילה, רווקה
 אך — להינשא רוצה 32/167

 הגבר אותך, מחפשת בררנית.
 !זה זהו — עליו לומר שתוכל

תל־אביב. ,2951 ת״ד

צירופים
אפשריים

 הנשואה, לו דומה. מחכה 46
 דומה, מחכה והמשועממת הנאה

חיפה. ,6458 בת״ד 180/37 אקדמאי

 ,27 נאה: מגורים. בעלת *
וסק נאה בחורה להכיר מעוניין

 לבעלת עדיפות .30 לגיל עד סית
 טלפון. בציון אלי כתבי מגורים.

חולון. 5144 ת״ד

 מעוניין וסימפטי. משביל *
 מרשימה. חזותית הופעה עם בנאה

 וסימפטי. משכיל צעיר :המחפש
יפו. ,8176 ת״ד

 אדידאס נעלי .42 מידה 46!
(כחול- 42 מידה מאיטליה. רום דגם

58 _ _

,40 בת להינשא. רוצה *
 ועוסקת ספורטיבית היטב, שמורה
לאקד־ להינשא מעוניינת בחינוך,

! ק ר ה ז
 30 בני בחורים שני אנחנו

נשו שנינו חיים. אוהבי בערך,
 מהמיסג־ קצת לצאת כדי אים.
בחו שתי מחפשים אנחנו רת

 להיות יכולות שמצידנו רות,
 חברות שיהיו ורצוי נשואות,
ו שחרחורת — אחת טובות.
 מה ויפה. רזה והשנייה גבוהה,

 למת־ שלנו. הטעם זה לעשות,
 אנחנו — להן ורק — אימות

 גבוהה, ברמה בילויים מבטיחים
 ל־ גיחות על גם לדבר ואפשר

 המתאימות רק קרוב. חו״ל
 ,23547 ת״ד תיעננה. לדרישה

תל־אביב.

יו קצת אבל שיצאת, כמו תחזור
מההורים. חכם. תר

 עליז כעליזות. לחיות *
 עם בדירה להתחלק רוצה (הומו)
יס שהשכנים כדי (לסבית) עליזה

 באים הבחורים יעני :הפה את תמו
 ת״ד אלי. יעני הבחורות אליה,
ירושלים. ,1586

נאה ,27 בן בהליכים. *
 ליצור מעוניין בהליכים, מאוד,
 40 עד חיים מלאת אשה עם קשר

 לטיולים. רכב + אמצעים בעלת
 ,36576 לת״ד טלפון בציון כיתבו

תל-אביב.

היסטורי כינוס

אנג לאופנועים למשוגעים
 כלל כנס ייערך :ועתיקים ליים
ה ביום בן־שמן ביער ארצי

 בשעה 28.4.1982 עצמאות
מוז מישפחות בבוקר. 10.00
מנות.

הולך מה
 האירופיות. מחשבותיך *

 האינ־ סיפוריך לפרסם מעוניינת
 האירוטיות ומחשבותיך טימיים
חי 6458 לת״ד כתבי ? חדש בספר

 לא אך טלפון, לציין רצוי פה.
הכרחי.

 בספר שיריך פרסם חינם.
 רמת־גן, 4120 ת״ד :פרטים !חינם

.52140 מיקוד

הנוס בקבוצה יש. עדיין *
 עדיין עולמי בדרכון לאירופה עת
תל-אביב. ,61201 ת״ד מקומות. יש

ברכות

 מעוניין 25 בן מין. מלאת 46■
 .40 עד 30 בת מין ומלאת בנשית

תל־אביב. ,26153 ת״ד

 עשיר כלכלית. תמיכה *
 דיסקרטית, בידידה מעוניין ונדיב

מובט למתאימה וחושנית. צעירה
 כתבי נדיבה! כלכלית תמיכה חת

 מיקוד תל־אביב, ,30161 לת״ד
 טלפון מספר לצרף רצוי .61302

ותמונה.

 שמכר ביפו, הקיוסק לבעל *
 לירות. 900ב־ פשוט יין בקבוק לי

 פרא־ או תייר סתם שאני חשבת
ו ממני, .תשמע עוד נכון? ייער,
הפת כמה יום כל לך שיהיו בכלל
נעימות. לא עות

ה!1 עם הפסיקו

לפ האחרונה הקריאה זוהי
 שהוא לי ותאמינו הסוף, ני

בש לא !לעשן הפסיקו !קרוב
 עשו ולפחות בשבילכם! בילי,

 לידי, תעשנו אל טובה לי
ב במונית, באוטובוס, ברחוב,

!אנא הקולנוע. בבית או חנות
מרקם דליה

 בקו שנסע האוטובוס, לנהג 4+
 המרכזית, מהתחנה שישי ביום 5

 על כבדה כל־כך רגל לו והיתד.
ושבר קדימה שנפלתי הברעקסים,

 אותך לימד מי המשקפיים. את תי
עגלון? החתיכת יא לנהוג,

החמי שביום הפיאט, לפעל 46
 אותי לזרוק החליט גהה בכביש שי

ב עשר בשעה לתעלה מהכביש
בבו מחר שתתעורר הלוואי בוקר.

!בתעלה עצמך את ותמצא קר

שמוכ השקיות לתעשייני *
את לימד מי :בספורמרקטים רים
 השקיות למד. 1 ידיות לעשות כם

 אעזוב לא אני ? נקרעות תמיד
מהקבועה. אתכם!

 שתהיה פורמן. לדניאל *
 מזה חוץ אתה? איפה אבל בריא,
 יודעת לא אני בניו־יורק שאתה
 מ" נעמי מודאגת. אני וגם כלום,

ירושלים.
האו מהבעל צור. לרינה *

ואיחו הכבוד כל - והילדים הב
ההולדת• ליום לבביים לים

 הארץ שחזרת. טוב לכרקו. *
ה ועכשיו אליך, התגעגעה כולה
 נראה הכל לחגוג! תפסיק לא עיר

צילה. כאן! כשאתה אחרת
 לרגל ברכות צרור למוני. *

האח הפעם תהיה ושזו החלמתו,
 רגל, לשבור יכול אחד כל רונה.
 זאת לעשות הצלחת אתה רק אבל

ה אחת. ובפעם מקומות בחמישה
חברים.

הח הבת להולדת למאיה. 46
לבב ברכות למירי, אחות דשה,
גרינשטיין. ממשפחת יות,
טו נסיעה שתהיה לאורן. 46
וש- ולעניין, קצרה ובעיקר בה,

כסך! אין חינם
 להודיע, מה לך יש אס אז

 לספר לברך, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
!קדימה

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

תמו לצרף שרוצה 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 •
 ״העולם למערכת גלויית״דואר,

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

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

ב בעל״פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 את תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל״החודעה. של




