
הולך מה

 חומה- כלבה למוצא. פרס *
 סטפורדשייר־בול־ מסוג מנומרת

 אבדה רוקסי לשם העונה פרייר
ה ויהודה אלנבי רחובות בצומת

 חולה. לאדם שייכת שישי. ביום ווי
טל גבוה. כספי פרס יקבל ־!מוצא

 היום שעות בכל 03־545118 פון
•הלילה.

 פנסיונר חלקית. עכודה *
 עבודות מיני בכל רב ניסיון בעל

 מעוניין באנגלית, ידע !+ מישרד
טל הבוקר. בשעות חלקית בעבודה

 אחר־הצה־ בשעות 03־756392 פון
דיים.

ה1ע חיי□ ש
 וספור־ כשחמודה קורה מה

 בן־זוגז עם חיים עושה עיבית
מקסי גורים שני כלבים, הם אם

 טלפון עדי, לכם. מחכים מים
.03־945352

 שיעורי מהירה. שיטה *
ו מהירה בשיטה וגיטרה פסנתר

התל בבית לימוד אפשרי בלעדית,
לירו מנוסה, מורה על־ידי מיד,

 בשעות 02־533492 טלפון שלמים.
הערב.
 שותפה או שותף יפהפיה. *

ב שאול ברמת יפהפיה לדירה
 טלפון לחודש. דולר 75 חיפה.

.04־527458
 אשה עבור בוגזו. תלושי * ;

ו חלתה שכלבתה וערירית זקנה
 דרושים וטרינרי, לטיפול זקוקה
ך ועל־ידי בונזו, תלושי  תוכל כ
 תל־אביב 118 ת״ד בכלבתה. לטפל
.61000 *יקוד

 או שותף דרושים כצפון. * :
 שלושה לדירת פלוס 30 בני שותפה
 הכניסה תל־אביב. בצפת חדרים

 בבוקר 03־446884 טלפון ביולי. 5ג־
המאוחרות. הערב ובשעות

ל האגודה כצילום. הומור *
תע מארגנת הצילום אמנות קידום
פר בצילום. ההומור בנושא רוכה
 צילום תל־אביב. 11480 בת׳׳ד טים

ל שיינתן בקטלוג יופיע שייבחר
משתתפים.
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 משוכללת אלמו מסרטה. *
 קול + 8 סופר ,1012 דגם מאוד,

פו בסינטסייזר מעוניין למכירה.
 טלפון שקל. אלף 20 עד ליפוני
.057־34724
 בולים 200 תמורת כולים. *

בו 200 אשלח העולם מכל שונים
 בן־ רחוב קניאל, אחרים. לים

.77402 מיקוד אשדוד ,15/2 אליעזר
 ביצועים לעיר. אידיאלי *
 מו- טוסטוס! במחיר אופנוע של

 +1 כחדש 1980 משנת 50 טו־בי
 אידיאלי רבות, תוספות + טסט

 קסדה עם בא .16 לגיל גם לעיר,
ל חדשה משוכללת, אינטגרלית

.052־28178 טלפון ניר, גמרי.

 צעיר בחור רצינית. מטרה *
 בעדיגה, מעוניין ומכונית דירה +

 רצינית למטרה ויפה דקת־גיזרה
 2965 ת״ד לדיור). אפשרות (יש

.58129 מיקוד חולון,

עה אסיר רו
שא להינ

 ויציב, בריא ,24 בן אסיר
ו כחולות־ירוקות עיניים בעל

 ואמנות, ציור חובב חש, שיער
 עומד וטניס, כדורסל כדורגל

 הקרוב. יולי בחודש להשתחרר
 עבריין, כעל עלי תסתכלי אל

רו אני שטעה. אדם כעל אלא
 נע שגילה בחורה להכיר צה
 אם חשוב לא .23ל־ 18 בין

 העיקר עניה, או עשירה תהיי
 אוהבת אמיתית, ישרה, שתהיי

ההי תמונה. ותצרפי ומבינה,
 ת״ד נישואין. למטרת — כרות

 סוויסה מאיר רמלה, כלא 16
כדרור.

ו ליפה נישואין. מטרת *
 אם אמיתי. לשינוי המצפה חטובה

לה מעוניין גרושה, או רווקה את
 חובב ,38/180 עצמאי, רופא כירך

 בעל היטב, מסודר ומגיס, ספורט
לה אשמח ואמצעים. קליניקה וילה,

 למטרת האפשרי בהקדם אותך כיר
מי תל־אביב 6424 ת״ד נישואין.

.61063 קוד
 סטודנט חכרתי. קשר *

 היפה בך מעוניין מאוד נאה 24/177
ל חברתי. קשר ליצירת והחטובה
רמת־גן. 5050 ת״ד השתמע.

ת ו פ ל ח ה

 עיניים, תכול ,22 נחמד צעיר
 להחלפת במתאימה מעוניין
בת־ים. 1009 ת״ד מבטים.

ורצינית. אמיתית פנה, *
 ואנר סולידי משכיל, נאה, בחור

 עלמת־ להכיר מעוניין 173/25 שי
 של בסים על 22 עד 18 בת חן

 ת״ד ורצינית. אמיתית כנה, ידידות
.75141 מיקוד ראשון־לציון 4133
 28/168 סטודנט מתאימות. *

מת צעירות להכיר מעוניין נחמד,
 תל- 30401 ת״ד ונחמדות. אימות
.61303 מיקוד אביב

ח.קוצר־ *  חמודה את אם רו
 בהיכרות שמעוניינת וסימפטית

 לכתוב מוזמנת הינך ואמיתית, כנה
 לך הממתין 23 בן נחמד למורה

 פתח־תיקווה 3189 ת״ד בקוצר־רוח•
.49131 מיקוד

ח כו ש ת ל א
מר הטווס ה

ה ,26 בת נאה גרושה אני
 לגיל מעל גבר להכיר מבקשת

 יוכל אשר ונדיב, עשיר ,35
 את לשכוח לי לעזור לנסות
 בעזרת העבר של המר הטעם
 2842 ת״ד יותר. טוב הווה

מירי. עבור רמת־גן

174 ,29 בן השני. החצי *
 כלום, כמעט לו חסר שלא גובהו,
 — שלו השני החצי את מחפש

 תל־ 22685 ת״ד ואינטליגנטית. נאה
.61226 מיקוד אביב

צירופים
אפשריים

 תימני משנה. לא גיל *
ו בנאה מעוניין ביישן 30/175
 והסביבה מהרצליה דירה + חטובה

 לא גיל חמה. אינטימית לידידות
מי רמת־השרון 1300 ת״ד משנה.

.47100 קוד

ת עו ש היו□ ב

 באשה מעוניין שחרחר צעיר
 וסוג גיל מכל וחושנית חמה

ב בעיקר סוערים, לבילויים
ש לפני כתבי היום. שעות

 תל-אביב 37258 ת״ד תאחרי!
.61372 מיקוד

 ממפוני אקדמאי מפונה. +
 ראש לתפוס מעוניין 35/173 ימית

 לבילויים, ומשכילה הטובה נאה, עם
 תל־ 6401 ת״ד וידידות. נסיעות

אביב.
 פנוי לא אמת. ידידות *

 עד 28( דומה ובמצב בנאה מעוניין
ממ מעניינת. לידידות־אמת )32

 תל־ 32161 בת״ד 38/186 לך תין
.61321 מיקוד אביב,
מבו למיטה. חיוכי יחם *
 ואנושית, נשית ליברלית, קשת

בג בעל נאה לגבר ונאה, חטובה
 חיובי יחם המפתח 30 בן רות

ואמי דיסקרטית לידידות׳ למיטה,
רמת־אביב. 39221 ת״ד תית.
ו מבוגר נדיכה. תמיסה *

 דקת נאה, בצעירה מעוניין מבוסס
למת דיסקרטית. .לידידות גיזרה,
 30161 ת״ד נדיבה. תמיכה — אימה

.61302 מיקוד תל־אביב
 סטודנט מושלם. סיפוק +

ב מעוניין ונחמד אתלטי ביישן,
אינ לבילוי ,45 עד אפשרי אשה,
 לציין מושלם. סיפוק מבטיח טימי.

 מיקוד תל־אביב, 31454 ת״ד טלפון.
61314.
גב שני כשתיים. שניים *
מעוניינים )30( דירה + נאים רים

שי□ שול מ

 אינטימיים במשולשים מנוסה
מח ורווקים נשואים זוגות עם
 זוג עם להתקשר ומעוניין פש

 (מבאר- רווקים זוג או נשוי
אינ למטרות דימונה) או שבע

משו והרפתקות־אהבים טימיות
דימונה. 888 ת״ד לשות.

 ת״ד משותף. לבילוי צעירות בשתי
.53111 ת״ד גבעתיים, 1163
מהכתולים. להשתחרר *
 לפני העומד 21/174 חמוד חייל

שתע נאה באשה מעוגיין שיחדור
 ת״ד מבתוליו. להשתחרר לו זור

.61240 מיקוד תל־אביב, 24043
ו עשיר אינטימי. קשר *
ל מאסיבית תמיכה מציע נדיב

 שתיצור ופיקחית חטובה צעירה
 ת״ד אינטימי־דיסקרטי. קשר עימו

 רצוי .61368 מיקוד תל־אביב 36852
טלפון. ומיספר תמונה לצרף
 עם 39 בן הומור. חוש *
 חוש עם באשה מעוניין הומור חוש
 30633 ת״ד אינטימית. לידידות כזה

.61306 מיקוד תל־אביב
ל רק פנוי לתת. יודע *

ומעונ לתת שיודע ,31/182 שעות,
 מעוניין מובטחת. סודיות לקבל. יין

 מסתפקת אינה שבבית בדומה,
 קצת. להתאוורר לפעמים ורוצה

 תל- 36467 לת״ד וכתבי אומץ קחי
אביב.
נאה גבר מיני. איוורור *

 בנשים מעוניין פנוי), (לא 30 בן
 נא מיני. באיוורור המעוניינות

 349 ת״ד טלפון. מיספר לציין
קיריית־מוצקין.

ביכות
ל ברכות מרתה. לדודה +
עכ הקלה. מהמחלה החלמתך רגל
ה למעגל לחזור יכולה את שיו

 בתל-אביב, אותך האשכים פעילות.
הידידים. ובמיוחד המישפחה בני

 זה ואם ,120 עד לצילה. *
 שהיה כמו בעיות בלי — אפשרי

והילדים. הבעל מיעקב עכשיו. עד
חמו אני חמש, אתה לדתי.

 צעיר, אתה יפה, אני יפה, אתה דה,
 ז לריב צריך למה אז צעירה, אני

 והכל טוב, לי שיה טוב, לך יהיה
מברוריה. בסדר, יהיה

נסו! אין חינם
 לחודיה טח לך י* אם אז

 לעפר לברך, לבקט, להוגיע,
 — לקלל ואפילו טובח, נדיחח
1 קדימה

לכ יכולה הודעה בל #
טילים• 2 0 עד לול

 תטר לעוף •רועה מי #
 עגלת־ האבוד, הכלב — נה

 המו־ הדירח המועעת, הילדים
 המעיע הרווק לחילופין, עעוג
 יכול — להיכרות עעטו את

 היכולת, במידת ואש לעשות
התמונה• גס תפורסס

 גבי על תיכתב ההודעה י•
 ״העולם למערכת גלויית-דואר,

 תל־אביב ,13) ת״ד חזה״,
 לה טעורפת כן אס (אלא

• זה במיקרה תסוגה.  לח•־ י
ס• א במעטפה). ת  תתקבל- ל

ס גה ב בעל-פה, הודעות •ו
איטי. בביקור או טלפון
 את תכלול הגלוייה #
 הטלפון וסיטפר כתובתו •מו,

ל הודעה. בעל־ח •

ן1ו3הגדר!ו אותד׳ אותבת
)55 מעמוד (המשך
 לעשות שנמשיך רוצה אני מיטה.
 המצב זה הגירושין. אחרי אהבה
 אם להגיע, רוצה הייתי שאליו

 עדיין אני כך כדי עד נתגרש.
אליו. קשורה מרגישה

 ליצור מנסה ולא רוצה לא אני
 לא. בכלל תמימה. שאני רושם

 מיש- מאבק מנהלת אני בסך־הכל
 הצדדים שני שבמהלכו קשה, פטי
זור אנחנו באמצעים. בוחלים לא

 שולחן על הליכלוך כל את קים
רו אם ברירה. אין ביתשמישפט.

 ללכת צריך זה, את לסיים צים
 אחד. לאף טענות לי אין הסוף. עד
 לדעת וצריכה מבוגרת אשה אני
 עושה אני ואם עושה. אני מה

 בה לשאת גם צריכה אני טעות,
בכבוד.

 הטוב הפרקליט את גם לקחתי
בענייני ידיעתי, למיטב ביותר,

וכעלה (כמלכת־מים) סמדר
ביחד־ טוב לנד .היה

 שעורך־הדין יודעת אני אישות.
 בעורכת־ שנעזר בר־שילטון, מנשה
 בניהול ידוע גולן, שרית הדין

מל אחת שלא חריפים, מישפטים
 ועסיסיות. פיקנטיות בטענות ווים
 הוא שלי שהמיקרה חושבת אני

 האלה בעניינים בשבילו. בדיוק
 שיאמינו חושבת ואני .1 מס׳ הוא

 עולה הזה שהתענוג אומר אם לי
תועפות. הון לי

 לתכנן כמו
ה מ ח מיל

 ששכרתי גם מכחישה לא ני ^
■ ש בן־ארי, יחיעם פרטי, בלש י
 לבית־המישפט. חומר עבורי הכין
 מרגישה אני שלפעמים פלא אין

 כל בעצבי. לשלוט לי שקשה
לפ מאוד. מתישה הזאת המערכה

 בצבא, מפקד שאני לי נדמה עמים
 או המילחמה, את לתכנן שצריך

 על לעבוד שצריך מישטרה חוקר
 -ורד עורכישדין עבור קשה. תיק

 זה עבורי פרנסה. זאת בלשים
 יכולה לא אני שלי. שעתיד החיים

בדברים. לזלזל לעצמי להרשות
 שרכלנים המחזרים לכל אז

 דבר רק לומר לי יש למיניהם
 לא אני ממני! תשכחו אחד:

 ממישהו או מהם לברוח מתכוונת
 לחיות להמשיך מתכוונת אני בכלל.

 המגיפה את בעבר. כמו ולבלות
 אני מסביבי, שהתפשטה הזאת,

ובנ חזק מהר, להדביר מתכוונת
 לי אין הזה העניין עם חישות.
 שיכולתי הלוואי להסתדר. בעיות

מצ שאני כמו אבי, עם להסתדר
המזדנבים. כל עם להתמודד ליחה

ם ל עו ה ה 2336 הז




