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להצ ומעוניינח מיקצועית הסבה עושה תיאטרון שחקנית 4
 כישרונה את מציעה ולקולנוע. לעיתונות לצילומי־פירסומת טלם

 (לא בלבד רצינית לפנייה משגעות. כחולות עיניים וזוג הדרמאתי
.1905 מנוי 03*248117 טלפון סאלי, להיכרויות)

ברכות

ע. 4 ד ת  סו־ אותי שרבים ש
 חציי שאתה העובדה אך כים׳
 כחומה, וביני בינם חוצצת שני
 כי איתך להתחבר יכולה זיני
נורה. אתה? איה אז בנמצא. ינך
ש. 4  ולבנותי שפרה לאשתי ד״

 שידלוביצקי. מעמיהוד ודנה זיתי
בצפון. •*שם

 !בא כבר אני דתנזרה. 4
 מה־ תצאי יפה! תהיי זכונני!

מאי ציקי אותך, אוהב זזור!
ם.
ע. 4 ט  מחכה מחכה, אני לנ

ח דרך נשיקות ובינתיים !חכה,
מטלי. יתון,

זר ואדון, רונית דאכי, 4!
מ המשותף, ההולדת ליום ־כות

והסבתות. זורים

 תל־ מאוניברסיטת לרונן 4
 לא — יומו ביג׳י כלב כל ניב•
 לעשות שאפשר פראיירים לם

ענבר. ממיכל כסף. חשבונם ו
 כמיס־ מהחוף לההוא *

 מאג־ יא נקניק, סתם אחה ורת.
 ואל אשתך אל תדבר ככה ;ק.

מפו לקליינטים, ולא שלך, ילדים
 אול- גבעת פפקו, שכמוך. עלוב ;
1 •

 רבות, אהבות אין לעגתי. 4
 מקווה שכזאת. אחת דחית ות

ש מה בשביל כמוני תתייסרי
שאוהב. מזה שית■

 נגד כאן שהתלונן לדודו. 4
 שלו: החברה את שסיפר זפר

 לי. שיצא מה זה אבל צטער,
 מהספר. הזמן. כל זזה יא
 ש- הסרט צפון. לקולנוע 4
 יכול היה עכשיו מקרינים זם

 חותכים הייתם לא אם טוב, זיות
 אחת. בהקרנה פעמים שלוש •תו
 ב־ מהצופים זיפת• הוא נה

ראשונה. הצגה ,14.7.191

הולך מה
ה בגיל נערה פמיניזם. 4

— 50 _

 / אחד מכל יפה מבקשת עשרה
 בנושא חומר לה / לו שיש אחת

מא ספרים, ־על להמליץ פמיניזם,
 תודה. המון בתמורה וכר. מרים
 בת־גלים .3 השחף גולני, עדית
•35013 מיקוד חיפה,
 נוסעים כלתי־מוגכדת. 4

 אנחנו ? הילדים עם ומה ז לחו״ל
 ואוהבי נסיון בעלי סטודנטים, זוג

 בזמן מחסורם לכל נדאג ילדים,
 בלתי־מוגבלת. לתקופה נסיעתכם,

.02־533492 טלפון
ב אסירים שני יום. יכוא 4
 עם להתכתב מעוניינים רמלה כלא

 ואפילו 25 עד 20 בנות בחורות
 בכלא משעמם קצת כידוע, .30

 סוף־ לא זה אבל הזאת, מהבחינה
 ימין שנשתחרר. יום ויבוא העולם
 רמלה, כלא גולברי,. ואורי פדידה

.72106 מיקוד ,16 ת״ד

ללב נוגע
 אקדמאי דופי. ממוצא 4
 באקדמאית מעוניין ונאה גבוה

ירושל רצוייה ,37 גיל עד רווקה
ירו 7478 ת״ד רוסי• ממוצא מית

שלים.

ל ת כ ח א

 ומיואש מדוכא בודד, 17 בן
 וידידותית עזרה מחפש מחייו,

 ת״ד משנה. לא גיל אחת. מכל
.59110 מיקוד בת־ים, 707

 31/175 משכיל מתאימה. 4:
 למטרה כמתאימה מעוניין נאה

חיפה. ,9630 ת״ד רצינית.
 ,27 בן נאה רווק לתת. גם 4
 לתת, גם המוכן ואינטליגנטי גבוה

 להיכרות מתאימה באשה מעוניין
 מיקוד חיפה, ,44851 ת״ד רצינית.

31445.

 מעוג־ מורה אפשרי. הכל 4
רצי אקדמאים עם בהיכרות יינת
גי אפשרי ,40 עד 35 בין ניים

חו ,2747 ת״ד אלמנים• או רושים
לון.

ירושל נאה, רווק כהורה. 4
 טלפון בחורה. להכיר מעוניין מי

.02־718908
ההס התוצאה. העיקר 4

 וזו התוצאה. היא טוב הכי בר
 33/178 מנכ״ל :שלי התוצאה היא

מח ומכונית־פאר, דירה מסודר,
 מם׳ טלפון ויפהפיה. רצינית פש

•03־441998
 מעוניין הכרות. מטרת 4

 עד חברות, למטרת ידידה להכיר
 ה־ רחוב אליהו, שמואל .20 גיל

 ירושלים, נחלת־ציון ,8 הירקון
.94512 מיקוד

אתה אם אתגרים. אוהם 4
 רחב־אופ־ רגיש, ,28מ־ יותר בן

 אקדמאית אתגרים, ואוהב קים
 למיב־ ממתינה ומקורית חטובה

חיפה. ,33667 ת״ד תבך.
חייל חמודה. כהורה 4

 ונאה חמוד מצבא־קבע, משוחרר
 בחורה להכיר מעוניין 22/162
טל צייני רצינית. למטרה חמודה

 מיקוד תל־אביב, 31454 ת״ד פון•
61314.

 בן מאוד, נאה לך. לקיק *
 לך זקוק (חרשות) צה״ל נכה .33

תל־אביב. ,36932 ת״ד מאוד.

 גבוה, ,26 רווק מבוכסת. 4
 בבלונדית מעוניין ונחמד משכיל

 1130 ת״ד ומסורתית. מבוססת
.13111 מיקוד צפת,

צירוכים
אפשריים

ת. 4 חו ו גבוה סטודנט שי

ל נחמדה בידידה מעוניין נחמד
 מוסיאונים, סרטים, — בילויים

 גם ואולי — שיחות תיאטרון,
 בת־ים, 202 ת״ד אינטימי• לקשר
.59101 מיקוד
אמי יפה אושר. לגרום 4
 בעלת רומנטית )30( רווקה תית,

ו שובבה תוססת, חוש־הומור,
 שיוכלו גברים מחפשת ספונטנית

 גברים, אושר. לה ולגרום לרסנה
 ת״ד תתאכזבו. ולא תתעצלו אל

תל־אביב. 28358
 רווק מגוונים. יחסים 4
 ומכונית דירה + 30/178 נאה

 ליחסים וחטובה בנשית מעוניין
סו רמת־גן. 5288 ת״ד מגוונים.

מובטחת. דיות
 נשוי זוג עמוקה. ידידות 4

ב או ומנוסה דומה בגבר וצעיר

לבי בבודדה, אפשרות חופשי, זוג
 פרטים. לציין עמוקה. וידידות לוי

.84140 מיקוד באר־שבע, 4233 ת״ד

מבו עצמאי, קשר. ליצור 4
 כספית תמיכה מציע ורחב־לב, סס

 דקת־גיזרה נאה, לצעירה מסיבית
 ידידות של קשר עימו שתיצור

ונד מובטחת סודיות אינטימית.
 מיקוד תל־אביב, 30161 ת״ד רשת•
61302.

 אוהבת... את אם גיל• ככל 4
 סטודנט לך מחכה עוד... ורוצה

 גיל. בכל אותך שיאהב 24 בן נאה
 מיקוד תל־אביב, 48169 ת״ד

61480.

ח העסק 1מתו
 לצרף מעוניינת עסק בעלת

ב לחלוטין) (פנוי לחייה גבר
להר ובעזרתו 55. עד 48 גיל
 הצעות רק עיסקה. את חיב

 תל־אביב, 26038 ת״ד רציניות.
•61260 מיקוד

מעונ מאווררת. פעילות 4
 מטרה לכל מזמנו חלק לתרום יין

 מאווררת פעילות ולכל מעניינת
ל כשיתבקש (דו־כיוונית) ומהנה

 שתחפוץ . אשד, / עלמה על־ידי כך
בתמו להציע מה לה ושיש בכך,
 מיקוד רמת־השרון, 337 ת״ד רה.

47103.

 רווק אשה. או צעירה 4
צעי בנערה לתמוך מעוניין 27 בן
חיפה. ,2227 ת״ד באשה• או רה

 נשוי זוג זוג. או כהורה 4•
ל להכיר מעוניין ומשכיל 36/42
 ״או בחורה ־־ובילוי ידידות מטרת

 מספר בצירוף לפנות מתאים. זוג
פתח-תיקווה. ,3662 לת״ד טלפון

ליב מבוקשת דיסקרטית. 4
דיסקר לידידות 35 גיל עד רלית
 ת״ד לכתוב. העזי ואמיתית. טית

רמת־גן• 7296

 המעוניי־ זוגות מפגשים. 4
 מפגשים, לקיום פנוייה בדירה נים

מי גיבעתיים, 1163 לת״ד יכתבו
.53111 קוד

 ואשמח 34 בן אני .50 עד
 אני .50 עד לידידות אשה להכיר

 ת״ד עניין. ■ומבין נחמד משכיל,
תל־אביב. 16212

מיד־ליד

 לברדור גורי תעודות. עם 4
מש תמורת תעודות, עם משגעים,

 טלפון שקלים• או טלוויזיה חק
.03־425855

 מבוקש צרפתיה. עלמה 4
 של עניין עם ונמרץ אוהב גבר

 הפירוט לפי צרפתיה, בעלמה ממש
שמו ,504 לבנה סטיישן פז׳ו :הבא

טל .7 בת ראשונה, ביד עדיין רה
.04־716684 פון

נסי לרגל דירה. תכולת 4
 כולל דירה, תכולת למכירה עה

 ואביזרי־ סטריאופונית מערכת
א19 איינשטיין, מיוחדים. חשמל  ׳/
רמת־אביב• 7 דירה

ל אנשי כל א ל צ ג
וה הפנויים אתכם, רואים

 בתל־ בצלאל רחוב של פנויות
 לנפש במכולת קונים אביב,
 לבד עולים לבד, הולכים אחת,

בעי מחפשים לבד, ויורדים.
מוצ לכת? להרחיק למדו ניים.

 בני/בנות סביבתית. אחווה עת
 לטלפון להתקשר 35 עד 25

.03־231601

 מת שליחות. כל לכצע 4
(ב הבאים הספרים את להשיג

 מקץ המוסקטרים, ארבעת : עברית)
 של ומסיכת־הברזל שנה עשרים

 כלבי־המילחמה דיומא, אלכסנדר
ב ואל־כשל פורסיית פרדריק של

עבו לשלם מוכן מערכות. הוצאת
שלי כל לבצע או בדולרים רם

 אחרים בספרים להחליפם או חות,
החמישים. משנות בתקליטים או

,01110110? 106 
.,51 65 £. 2056 
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ס5,.\.. 761. 212-968-1304. .

שמ בכפר נולדו טוב. מזל 4
 הולנד לאלוף בנים שבעה ריהו

 לאלוף (נכדים ישראל ולאלופת
 ההורים שווייץ). ולאלופת איטליה

 אריאלי לבית דונה — המאושרים
 שנאוצרים שלוש, לבית ודנדי

 הייחוס וכל בינוניים פלפל/מלא
ש בתנאי דולר 300ב־ רק — הזה
 מס׳ טלפון טובים. לבתים ילכו

•052־78822

כסף! איו חינם
ם או ה לך יש א ע, מ  לחודי

 לספר לנרד, לבקש, להציע,
חה ה, בדי נ  — לקלל ואפילו טו
ה מ ! קדי

לה הודעה כל • כו לכ י
ם. 2 0 ד ע לול לי מי

תמו לצרף שרוצה מי •
ד הכלב — נה אבו  עגלת־ ,ה

ם לדי רה המוצעת, הי מו הדי ה
פין, צעת לו ק לחי ע הרוו  המצי
ת עצמו את כרו  יכול — להי

את. לעשות ת ז ד מי  היכולת, ב
רסם ה. גם תפו מונ ת ה

ה • ע ד הו  גבי על תיכתב ה
ם למערכת נלויית־דואר, ל עו ה  ״

ה״, ד הז ב ,136 ת״  תל-אבי
ם (אלא  לה מצורפת כן א

ה. ה תמונ ר ק מי ה נ להש יש ז
ש קבל א ל במעטפה). תמ ת ת

ת שום נה דעו ב בעל-פה, הו
קור או טלפון שי. בבי אי
ה • לויי ת תכלול הג  א
ספר כתובתו שמו, מי פון ו טל  ה

הודעה. בעל-ה של

1 5ס8£ןז6ןאס0 600 ד, מירןוומחשב ניו וטוב• מהיר . י למכירה
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