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)20 מעמוד (המשך

 על וכן הזולת, עם חזקה זזות
 אגודל בעל אמנותיים. כישרונות

 חם. לב ובעל אדיב כלל בדרך כזה
 לסימפטיה לבקשה לסרב לו קשה

קרו לעתים אחרת. בקשה לכל או
 אחרים. על־ידי מנוצל הוא בות

 יש אצבעותיו, מבין נמוג הכסף
 נתקל הוא ואם מעודן טעם לו

 הוא אין בעיניו שמוצא-חן במשהו
להר יכול אני ״האם לשאול נעצר
 קונה פשוט הוא לעצמי,״ שות

אותו.
קדו ודעות אופק צרות בו אין
 לעתים מגלה כזה אגודל מות.

ב כישרונות של קיומם קרובות
 והדראמה. המחול המוסיקה שטח

 ניתן האמנות שיטחי בשאר גם
 הגמיש. האגודל בעלי את למצוא

 הרו־ צורה שלקצהו אגודל אגב,
 מראה הוא גמיש אינו אם גם טית
 זר אינו האמנות ששדה אדם על
לו.

כש (קמיצה) השלישית האצבע
 להתרחב ונוטה ישרה ארוכה היא

בול כישרונות על מראה בסיומה
 כאשר ביחוד המוסיקה. בשטח טים

 (גבעת זאת, מראים נוספים סימנים
מתאי וזרת אגודל גבוהה, ונום

 שיש אדם על מדובר כאן מים).
קומפוזיציה. או ניצוח כישרון לו

 היד בכף
□1 יש

ני□ כמה  סי̂נ
 המורים

 על
 נטיות

אמנותיות

 שמסתיימת גבוהה שלישית אצבע
 ש־ .לאלה מתאימה חרוטית בצורה

 בבידור קשורה שלהם הקאריירה
 קריינים, פיזמונים, זמרי — הקל

 אלה וכל בפירסום העוסקים אנשים
 תשומת- למשוך בכישרון שניחנו

 תהילה ולרכוש אליהם, הקהל לב
 למפי- או ללקוחותיהם לעצמם,

קיהם.
 את שעוברת זו הארוכה הזרת
(קמי שכנתה של השניה החוליה

 בעליה של הצורך על מצביעה צה)
 מגלה היד ואם עצמו, את לבטא
לה יוכל האדם הכישרונות, מהם
 מעניינת בצורה עצמו את ביע

סופ מימקאים, לשחקנים, ומושכת.
 כישרון בעלי ואף מוסיקאים רים,

 ארוכה. זרת אצבע תהיה לשפות
 בצורה מסתיימת והזרת במידה

 כישרונות מדגיש הדבר חרוטית
 מרובע גמר עם זרת אמנותיים.

 ארכיטקטונית יכולת על מראה
פיסול. וכישרון
ש הגבעה היא — ונוס גבעת
הסי כל האגודל. בבסיס נמצאת

מס אינם עתה עד שהוזכרו מנים
 גבוהה. אינה זו גבעה אם פיקים,
 וזה ביותר חשובה ונום גבעת

 כישרונות ברוך שהוא שמרגיש
 נמצאת לא בידו אך אמנותיים

 מפני מתוסכל יהיה גבוהה, גבעה
 כדי עצמו. את לבטא יוכל שלא

גב לו שתהיה נחוץ יצרני להיות
וחזקה. גבוהה ונום עת

 גבעת לכיוון המשתפל הראש קו
 וכיש- רב דמיון על מצביע הירח,
 קורה לעתים אך אמנותיים, רונות

 זה מסוג קו שלהם אלה שדווקא
 ומעדיפים יוזמה, די מגלים אינם

 להעיז מאשר בחלומות לשגות
המעניינים. רעיונותיהם את ולבצע

 ספרי למכירה כצרפתית. *
 לכתוב בצרפתית. וירחונים קריאה

עכו. ,2114 ת״ד מסיקה, יוסף אל
 רוצה פולקסוואגן, יש *

 (פולקס־ חיפושית למכירה פורר.
 מצויין, במצב ,1300 1972 וואגן)

 אלף 90 שלישית, יד לשנה, טסט
 אסקורט בפורד מעוניינת שקל.

טל מאוד. טוב במצב 1977 משנת
•04־536856 פון

 ״פיב־ מעסה לנשים. עדיף *
ל עדיף רב־שימושי, חדש, קו״

 טלפון מציאה. במחיר נשים,
רונית. ,03־243129

1^ !ן
 8 סופר ערף. שווה או *

להח רוצה ואגפא. קודאק סאונד,
 בשווה או לאולימפוס בציוד ליף

.03־482338 טלפון רמי, ערך.
 לרשות למסור מוכן קצף. *
 שיזדקק הקצף כמות כל את צה״ל

ו קריית־ארבע פינוי לצורך לה
סולו. שלום. בתמורה רוצה אריאל.

הולך מה
 בדחיפות מחפש מלצרית. *

ו העבודה את שאוהבת מלצרית
 גם הקליינטים אל לפעמים מחייכת
 טלפון שמוליק. ענק. לא כשהטיפ
.03־451131

ל למסירה אנגלי. טרייר *
מ אנגלי טרייר בלבד: רציניים

 טוב. יותר בית מחפש טוב, בית
 ומנומס. פנים מסביר נחמד, כלב

.03־448314 טלפון
 ביתית חתולה גורי גורים. *
 טל. למסירה. חודשים שלושה בני

.04־535573
כלב אבד הבוקסר. הלך *

 פס עם ואף לבן חזה חום, בוקסר
 עונה כסופה. חזה רצועת ענד לבן.
 כיכר בסביבות אבד סקוש. לשם

 יפנה המוצא בתל-אביב• המדינה
 ,03־457295 טלפון הררי, עדי אל

תל־אביב. ,33 שרת משה רחוב

בו א־טלפית ח

 טיסה המתכנן שותף מחפשת
 איטלקית. דובר — לאיטליה

•03־283108 טלפון

 למסירה נהדרת. מעורכת *
 מעורבת כלבה בלבד טוב לבית

•052־91544 טלפון נהדרת.

חידה
וביתרון

 הדרך מובילה איפה דרך
 י הגבר של לליבו

 הקיבה. דרך נכון,
 הדרך מובילה איפה ודרך
 ? האשה של לקיבתה
הפה. דרך נכון,

שלומכו

ללב נוגע
 ואירו־ נאה אלמנה רציני. 36
 ברציני. מעוניייינת 48/165 פאית
ירושלים. 3166 ת״ד

 מעוניין מאוד צעיר שונה. 36
 3014 ג. ת״ד לנישואין. ב״שונה״
ירושלים•

חתיכים

חתי שני אתם אם עיצרו!
 עודף עם ומעלה משכמכם כים
צעי שתי הכתובת! אנו מרץ
 לכם מחכות נאות )22( רות
.03־311923ב־

ו נאה ונחמדות. נאות *
 מעוניין 180 גובה ,22 בן נחמד

ונח נאות 22 עד 17 בנות להכיר
 מיקוד חולון, 1290 ת״ד מדות.
58361.

צירופים
אפשריים

 תרבותי, כשכוע. פעמיים *
וחו ביפה מעוניין ונדיב מבוסס
דיס לידידות !)שמנה (לא שנית

 בשבוע. פעמיים — פגישות קרטית.
אפ נדיבה! תמיכה — למתאימה

 30161 ת״ד במגורים. סיוע גם שרי
.61302 מיקוד תל־אביב,

ה ד ו ג א
 3 £ ?4 של אגודה להקמת

 קריית־ ,161 לת״ד לכתוב נא
אתא.

סטו מכוגרות. תומכות *
דיסקר ביחסים מעוניין )25( דנט

 נא מבוגרות. תומכות עם טיים
 ,3182 לת״ד לכתוב טלפון. לציין

פתח־תיקווה. 49131 מיקוד
 להשכיר מעניין דו־מינית. 36
ל תל־אביב בצפון בדירתי חדר

 דו״מינית. רצוי חופשייה, בחורה
רמת־גן. ,5288 ת״ד

ה ק סי מו

 ריש־ תפוס ,35 נאה, מפא
 מעוניין ריגשית פנוי אך מית

מו וחובבת חושנית בידידדה
חיפה. ,8741 ת״ד סיקה.

אירוטית. התכתכות *
 נשים, אוהבת ,28 ונשואה נאה

 עם אירוטית בהתכתבות מעוניינת
 מיכתב לי כתבי חושנית. אשה
 לת״ד שיותר!) (כמה ומפורט ארוך

.61223 מיקוד תל-אביב, 22395

 24 בן בחור צעיר. חכר *
 צעיר בחבר מעוניין ונחמד נאה

חיפה. ,93 לת״ד יפנה המעוניין

ילד לו שה ע1
 נעשה הבה עקר בעלך אם

 היום עוד כתבי ביחד. ילד
 כחולות עיניים בעל לכלכלו
לבית ואושר שימחה ותביאי

 תל־ 21083 ת״ד יונתן, כם.
.61210 מיקוד אביב,

 מוכן )34( פנוי לא חמה. 36
 את אם האפשר במידת לתמוך

 גיל שבבית). הקרה (בגלל חמה
 תל־אביב, 48135 ת״ד משנה. לא

•61480 מיקוד
 מסג׳יסט ובריאות. הנאה *
 מיוחד טיפול מעניק וגברי נאה

 המעוניי־ נשים בלבד!). (לנשים
 מתבקשות ובריאות בהנאה נות

 סודיות רמת־גן. 4434 לת״ד לפנות
מובטחת.

ברכות
רי לרקוד תמשיך לאריה. 36
 והכי חמוד הלאה להיות עם, קודי

 הכי החבר להיות תמשיך חשוב:
 אותך, האוהבת !מכולם מתוק

איריס.
 ל־ הכבוד כל לפלסטיק. 36

כתב כתבתי, בבן־יהודה. שופרסל
ה שקיות את החלפתם ובסוף תי.

 נקרעות! לא כבר הידיות פלסטיק.
 אפשר אידיאלי. לא עדיין זה אבל

מדינה, !מזה גם חזק יותר לעשות
 אותך אוהבת אני למוטי.׳ 36
 אוהבח אני אותך, אוהבת אני

אוה אני אותך, אוהבת אני אותך,
דנק׳ה. אותך. בת

מ גדול הכי אתה לפאפו. 36
תיש מכולם. טוב הכי אתה כולם•

ורד. שלי• אר

שיקוצים
 אלהעג הסדינים. ליצרני *
 שאת! מספיק לא האקזוטי. השם

 1לכ יש מכוערים, סדינים מחזיקים
 לקוני! שנותנת מוכרת גם שם

 ש הלוואי מיותרים. שהם הרגשה
 אתו שגם סוף־סוף יבינו הקונים

משרה. מיותרים.
צד׳ בנווה ההוא למקום *

 אליכם שיבואו לכם מגיע לא —
 ונותניו כסף הרבה לוקחים אתם
 נבו: לא אנחנו מיקרוסקופי. אוכל
מהטלוויזיה. החברה יותר.
 קצו על לי עומד לשמוליק. *

 אצ אחר... במקום ולך — הלשון
מהחולניו הבנק. משירותי השמנה

נסו! אין חינם
 להודיע, מה לן יש אס אז

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

יכולה.לכ הודעה כל •
מילים. 2 0 עד לול

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

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופין, צעת
 יבול — 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
 אח תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל״החודעה. של


