
ה רוגומניח ח שני מ׳ ב

 30/170 נחמד היכרות. +
 טלפון להיכרות. בנחמדה מעוניין
חיפה. ,44810 ת״ד ,04־512762

ה. * ר  תמיד נעזור הבה עז
 חסרונות, בעל רווק אני !לזו זה

 ביתית, ואת דירה, + 45/160
 219772 טלפון .35 עד 18 מנומסת

תל־אביב.

א קנקן מל
וגירוש

ו־ לצייר לכתוב, יכול אני
 ולהיות וללמוד לדבר ״ . .לז
 ובלי־ ובאהבתה בנוכחותה רק

בחו נערה, של ובהיותה טופה
 אחת אחת, רק — ואשד, רה

 אותי שתקבל כולן מבין ויחידה
תכונות ,31/170 שאני: כמו

ו דגים של שליליות כלליות
 וחסר־מיק־ חסר־השכלה סרטן,
אנ פולנית, עברית, דובר צוע,
 אינו ולעולם וצרפתית, גלית
 ממלא קשר. מיוזמתו יוצר

 וגדוש, מלא קנקן מישאלות,
 ממנו. שתשתה לזו רק שנועד

 תל־ 216 דיזנגוף וכברויט א.
אביב.

 גרוש, רצינית. מטרה *
 מאוד, יפה מסודר, לא 29/170

להכיר מעוניין ביישן וקצת עדין
_ 50 —י _

 ת״ד רצינית. למטרה נאה צעירה
תל־אביב• 16466/419

מיד־לי

 נסיעה לרגל מצויץ. מצב *
ב רדיו־טיים שרפ, ווקמן מוכר
ב 03־229122 טלפון מצויין. מצב

הערב. שעות
 מטבע תמורת למבינים. ■ *

או תש״ס משנת אחת לירה של

יש — אחרים ושטרות מטבעות
 של כרום קסטות אתן — ראליים

האלמו ארז, גיל למבינים. 8יי.\׳,1י
אשדוד. ,18 גים

הולך מה
ב דרושה קרקע. קומת +

 קו־ חדרים, שני בת דירה גבעתיים
 לטלפן נא פארטר, או מת־קרקע

.03־314350 — הצהריים אחר

מידים
פשוטות

 הבנאדם הוא 29 בן שלי חבר
 ומצחיק ביישן רגיש, חכם, הכי

 ה־ לו יש — מה אבל בעולם.
בבחו תמיד להתאהב כישרון

עצו הכי מתוסבכות, הכי רות
ב חכמות הכי לא וגם בות,

אח את אם יורשה). (אם עולם
 כמה לו כתבי לו, ודומה רת,

 45197 לת״ד פשוטות, מילים
.61451 מיקוד תל־אביב,

אתה וחוויית. מיפגש *
 1 מסיבה ? חברתי מיפגש מתכנן
 קוסם יבוא שקלים מעט תמורת

ויה אתכם ויבדר יפנן מיקצועי,
 טלפון לחודיה• המיפגש את פוך

.03־459895

ברכות
ח. * כ ת  25 בת את הנה לז

 מיליון ז יהיה מה בתולה. ועדיין
יפה. טובים. מזלים ת׳אלפים

ק. * ר או לצאת הזמן הגיע ל

 אם מי בבחינות. בצלחה מהלחץ.
איי. לא

 עליזה. היקרה לאמא +
ה אחרי הביתה לחזרחך ברכות
 ומבגותייך יעקב מבעלך ניתוח,

והנכדים. דליה צביה, חנה,
שטויות, עזוב למתתיהו. *

 ונקבל אלינו חזור מהעניינים, צא
 הלכת. לא פעם שאף כאילו אותך

והבת. דונה אומרו אתה מה
 המלכות חצי עד .זמ לרינה *
 המשוררת כתבה כולה, לא ולמה

בבק אז לאהוב, אוהבים שאנחנו
ממני חצייה, ולא המלכות כל : שה

ש כמו מאליפות, וברכות שייקה,
ההולדת• ליום אומרים,

 אני דיזנגוף. מסוף לדני *
האו את רואה חלונך, ליד עוברת

 ויום־ בזה, נסתפק וזוכרת. רות
חנה. הכל. למרות שמח הולדת

 לדויד אחד לב מעומק תודה *
 והחזיר שמצא ,2לב־ מנהל זכאי,

 המכושפת הנישואין טבעת את לי
 אוסנת בבני־אדם. האמון ואת שלי
הר.

שיקוצים
כ מפתח־תיקווה. לזה *

 עבדה עוד אמך קטן ילד שהיית
.בך אתה ולכן .  שמתות מאלה .

.62 בקו עליך
 תדעי השמנה. לאיילה *

 לך, מגיע לך שקרה מה שכל לך
 לחטוף תלמדי מזה. יותר ועוד

 שלך. הכי־טובות מהחברות בהורים
שלך. הכי־טובות מהחברות

 שבא יפה כל־כך את לטוני. +
 שתמותי. ולצרוח. לצעוק לבכות.
שילה.
 לא שלך הראש ליהודה. *
משו שלך הלב האחרון. בזמן עובד

מתפ בקושי אתה מזמן, כבר תק
 אפס חתיכת אתה ובכלל, קד,

העירייה. ליד וחיה מוורדה עלוב•
 מגיש אתה יונס. לשלום *

 ראויים שלא דברים שלך במיסעדה
 ש־ מחירים וגובה בהמה, למאכל
 מתביישים היו לא סעודיים נסיכים
 אבל לפסיכיאטריה, תחזור לשלם.

 משתי באים. לא אנחנו יותר מהר.
שישי. ביום שהיו הגרציות

צירופים
אפשריים

צעיר לוהטים. יחסים *
אותך, מחפש מאוד ונאה גבוה

 (אפשרית ונשית נאה אשכנזיה,
 לוהטים ליחסים וזוגות) דו־מינית

 ת״ד טלפון. לציין נא ודיסקרטיים.
.53104 מיקוד גבעתיים ,561

וטיולים לצאת

 שעובד שחקן־כדורגל ,20 בן
צעי אהובה מחפש בצילומים,

לטיו •איתו שתצא וייפה רה
 אל־ אבו כואכב זידאן, לים.

.20185 כרמיאל ד״נ היג׳א,

 המעוניינות בריא. טיפול *
 מס־ — רעננה הופעה על לשמור

לטי ומסור מיקצועי צעיר, ג׳יסט
נתניה. 6040 ת״ד ומהנה. בריא פול

 מסע תרכותיים. זוגות *
יצי לחוף, מחוף לארצות־הברית

תרבו זוגות שלושה ,16.9.82 אה
 מעוניינים 55 עד 40 גילאי תיים

סגו לקבוצה נוספים זוגות לצרף
ברכה. ,3415 ת״ד רה.

אי אם ממתין. אקדמאי *
 ליצור ברצונך אולם פנוייה נך

 ואינטימי, אמיתי ידידותי, קשר
 פנוי לא 38/186 אקדמאי לך ממתין
 מיקוד תל־אביב, 32161 בת״ד
61321•

ה!1ת1א1 רמה
 בהתכתבות מעוניין נשוי זוג

 דומים זוגות עם ובידידות
 ת״ד נאותה. רמה בעלי ,44/32
.91062 מיקוד ירושלים, 6242

.............ס—— .........י■
 בן רווק נהיגה. רישיון *

 באמצע לאירופה טיול מתכנן 32
 שותפה לצרף מעוניין 'ספטמבר.
 בעלת רצוי ,28 עד ויפה משכילה

 ת״ד טלפון• לציין נהיגה. רישיון
אבי. עבור קריית־שמונה, 475

 איש־עסקים ונפשה. גופה *
 לצרף מעוניין וגבוה, נאה צעיר,

בגו צעירה וחטובה, נאה בחורה
 בחו״ל, או בארץ לטיול ונפשה, פה

 רמת־ 5288 ת״ד חשבונו. על הכל
גן.

 חם- ג׳ינג׳י ונחשקת. נאה *
 רחב, לב בעל ,183/43 תפוס מזג,

 לידידות ונחשקת בנאה מעוניין
 רמת־ 2132 ת״ד מסעירה. אינטימית

גן.

!כסף אין חינם
 להודיע, מה לך יש אם אז

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

לב יבולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

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

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, 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.
תקבל א ל במעטפה). תמש ת

ב בעל-פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
ת תכלול הגלוייה •  א
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

הודעה. בעל־ה של

□ ו ד ר ל ק כ ר ו א ש ה

 שאחרים מה לה שיתן זכר מחפשת קשתית, 27/178 רווקה
 ,45667 לת״ד מוזמנים השאר וכל קרדום חץ, עליו. מספרים רק

מהרו! — אנא חיפה.

)49 מעמוד (המשך
 ציפי חן, שרה על בערגה תכל
 הדוגמניות אלעזר, ועמליה בינג

להישבר. עד הדקיקות
״מס בלי ו״מנטה״, ״שוקולד״

 חברתה, בחדר אחת בילו טיק״,
 כשביגדי־ ובצהלות, בציחקוקים

 טפחיים ומגלים טפח המכסים הים
 היתד, ״שוקולד״ לגופן. צמודים
 וה״מנטד,״ התימניה, נגר יהודית

 השתיים הצהובה. רותם עדנה —
ומצ יפות ותיקות, דוגמניות הן

 הגדולה. התצוגה מן נעדרו ליחות
לדעת. התעניינתי 1 למה

 מהירה, תשובה שלפה עדנה
 שאני לי ״אמרו וקולעת: קצרה
 שיתפו לא ולכן זוהרת, מדי יותר

 תירוצים חיפשה לא יהודית אותי.״
 אותי, רצו לא ״כנראה :ואמרה

 אני לי. הזיז לא בכלל זה אבל
 תצוגות הרבה בכל־כך משתתפת

 לא זה -שבאמת השנה, במשך
כהוא־זה." לי משנה

 מפגש
חברתי

דתי־ דוגמניות של נוסף מד
 אירית הן טריות וגרושות קות

 להן שישבו נצר, וזיווה לביא
 החיים, על ושוחחו החדרים באחד

 וביררו וממונות, אישות דיני על
מזו יותר משלם אקם־בעל איזה
 משלמים, שהם ״המזונות נות.

 וחלב,״ ללחם בדיוק לנו מספיקים
 עוד אני אחד ״יום היפות. קיטרו
 ואפסיק עשיר חתן לי אמצא

 אלי ״רק זיוה. הבטיחה לעבוד,״
 התלוננה עשירים,״ נדבקים לא

אירית.
 נערת־ישראל היתר, לביא אירית

 מאוחר שנד, 12 היום, .1970ב־
 זוהרת יפה׳ עדיין היא יותר,

 מאשר יותר אפילו אולי ונשית,
 היא שבוע־ר,אופנה על אי־פעם.

 ובטוח. טוב עסק ״זה :אומרת
 ממשכורת קניתי שעברה בשנה

 לא מכונית. האלה הימים ארבעת
 אולי השנה .נוסעת. אבל מפוארת,

המודד.״ את אישפר
 שזופה נראית חברתה, נצר, זיוה

 של החיה הרוח היא וחתיכה.
 שבוע ״בשבילי, האופנה. שבוע

 פעם של חברתי מיפגש הוא זה
 כולם, את פוגשים שנה. בחצי

 על ומרכלים כולם את מנשקים
נהדר.״ ממש כולם.

 שבוע־ על לספר אפשר ואיך
 תמי את להזכיר מבלי האופנה
 חברות הן הצמד־חמד? ופינצ׳י׳
ומצטל למיקצוע חברות בחיים,

 אהבה להן יש שיגעון. ביחד מות
 לאד, ששמה משותפת, אחת נשית

 בייג־ ומעצבת בעלת־חברה גוטליב,
 המציאה שעשתה, והחוף, די־הים
ה בקולקציה אותן. גם ועיצבה
 בלט גוטליב של והיפה עשירה

 עשוי־ אחד־יחיד־ומיוחד, בגד־ים.
 צבי, ישל אמיתי עור כן, — עור

 אור־ מאוד משהו פנטר. בהדפסת
 ונראה מתייבש מתכבס, גינאלי.

 זה אולי ומחניף. חדש מכן לאחר
 לכל אחד בגד־ים — הפיתרון

 מעמד המחזיק עשוי־עור, החיים,
רבות? שנים

פתי
מאמין

 ופינצ׳י בן־עמי שתמי אחר
י  נאלצו בדורן, יחידות הן מור ״

 שפר שלא האחרות, החברות בעלי
 לקחת .תקציביים, מטעמים מזלם

 פשוט בלתי־מיקצועיות. צעירות
ומתחילות. חובבניות

 שבמיסדרונות 'הפלא מה אז
 ועיכסו הסתובבו ובחדריו המלון
 וחסרות־ דקיקות הרבה כל־כך
 כביר, רצון בעלות אך נסיון,

 נורא־ שכולן הוא להן כשהמשותף
ה דוגמניות, להיות רוצות נורא

 עולם־ אל שקרש־ד,קפיצה מאמינות
י שבזע־האופנה הוא הזוהר
 פתי — שאמר מי אמר כבר
דבר! לכל מאמין

ם ל עו ה ה 2348 תז


