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 רד, 37160 אפלטוני? *
 דו־ מחסש יפה, (פיסית), נשי מעם
 אמיתי, מיוחד, יפה, טוב־לב, פיני,

ועדי שפתיים חום, להציע שיכול
 תל- ,4292 ת״ד למישגל! לא נות.

אביב.

 יוצא )מה נם... ואולי *
 סנטימטרים, 175 גובר, ,30 בן קיבוץ
ל מעוניינות בנן, מעוניין נחמד,

 ואולי להשתעשע... השתולל...
 גבעתיים, 1009 לת״ד כתובנה גם...

.53110 מיקוד

מש ,32 בן משמעותי. +
 ומבוסס, אופקים רחב נאה, כיל,

 משמעותי אינטימי בקשר מעוניין
 המקורית, הנאורה, הצעירה, איתך

 באמת. והיפה המפתיעה הנועזת,
.03־737038 סלפון

 בשת־ מעוניין נאה סטודנט
 חם. למיפגש סדיסטית או לטנית
מי רפת־נן, 2532 לת״ד כיתבי

.52124 קוד

מך. +  אקדמי, איש־עסקים תו
 נשית, צעירה מחפש וגבוה, נאה

 אמת. לידידות וחטובה מעניינת
 רפת־ ,5288 ת״ד אפשרית. תמיכה

גן.

 בהליכים. 39 בן בהליכים. *
 מישפחתי מצב ,50 עד אשה מחפש

ו אינטימית לידידות משנה, לא
 ת״ד טלפון. לצרף נא דיסקרטית.

תל-אביב. 30633

 וסי- נחמד צעיר מבוססת. *
 צעירה עם בקשר ,33/176 מפסי,

 ת״ד מבוססת. אלמנה או גרושה
.61092 מיקוד תל־אביב, 9296
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 שייבנה יפה לקשר דרוש. *
 חכם, רווק, דרוש נתניה, באיזור

 שבי־ציון, ,133 ת״ד ונאה. גבוה
.25227 מיקוד

ומ נאה איש־עסקים. *
 דיסקרטית. בידידה מעוניין בוסס

 נדיבה, תמיכה מובטחת למתאימה
פיתוח. הרצליה ,565 ת״ד

ואו נשית בלבד: נשים *
 להכיר מעוניינת בלבד, נשים הבת
התכת לשם ,28 גיל עד נאה אשד,
 רפת- ־ל,5400 ת״ד אירוטית. בות

גז

 נשוי ,26/172 צחוק. בלי *
 נאות נשים להכיר מעוניין ונאה,

 ורצינית משוחררת אהבד, האוהבות
 .40 עד 20 בנות אינטימית, למטרה
 קריית- 113 ת״ד גרושות. אפשרי

.28100 מיקוד אתא,

 חמודות, עלם דייגת. *
ו המקסימה אחרייך, תר ,23/175
ם־ להיחלץ עלית במאמץ הטובה,

ד ס י □ ת

 מה תיסלם! מעריצי לכל
הלה את שכחתם לכפו קרה

 שאם כדי עדוד, להם תנו 1 קה
 בשנה יזבו השנה זכו לא הם

רונן. המיתסלס הבאה!

ני והחידלון. הבדידות אקווריום
 אש שלום רינשטיין, לשלמה נא תבו

פתח־תיקווה. ,4

 וחצי, 23 בן דייוויד. קמס *
סנטימט 188 של לגובה המיתמר

 והתמידה הנאווה בך, חפץ רים׳
נו בדיונים תיקבע אשר למיסגרת

 1760 לת״ד כיתבי קמפ-דייוויד. סח
דודו. רמת־גן.

אנא,
חירמוי

זקו אמצעים, חסרת ,18 בת
 אנא, לעדשות־מגע. נואשות קה

הפוע לבנק תרומותיכם שילחו
 מיספר חשבת ,632 סניף לים,

356855.

נאה, פרטי, ציבורי. לא *
 נאה אשד, להכיר מעוניין ,30 בן

.03־599290 טל. דיסקרטית. למטרה

 נאה בחור ודירה. נאה *
 בהיכרות מעוניין ,22/180 דירה, עם
 למטרה וחטובה נאה בחורה עם

 תל-אביב, 9337 ת״ד אינטימית.
.61092 מיקוד

 נאה, קיבוצניק קיבוצניק. *
ל ונחמדה בנאה מעוניין ,31/170
 ת״ד קיבוץ. לחיי רצינית מטרה
תל־אביג 30773

הח 33 בן נאה רווק ? זכר *
 ועכשיו לרווקותו, קץ לשים ליט
 .33 גיל עד נאות נקבית מחפש הוא

.03־621335 לטלפן מתמנות הנקבות
דני.

אם באמסטרדם. בנמל *
 נאה צעיר לאמסטרדם, באה את

 למטרה להכירד מעוניין 32/168
ובדברים בדיור עזרה אינטימית.

ת ו ע ו ב
 בת רווקה :שבחבורה לגברים

 כ־ תוססת סבון, כמו רכה ,30
 רומנטית כחלום! נאה סודה,

חלומו אביר מחפשת כמונרו,
תת ולא כיתבו למין). (לא תיה

 תל- ,29269 ת״ד אכזבו!!!
אביב.

 בצירוף לכתוב, נא אפשרית. אחרים
ל: תמונה,
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 נשוי אחראי. אבל נשוי *
מת מחפש אחראי, תרבותי, ),28(

מו סודיות אינטימי. לקשר אימה
תל־אביב. 22600 ת״ד בטחת.

מ אני לטייל. יכול לא *
נחמ בחורות עם להתכתב עוניין

 חפצות אשר ,20 עד 18 בגיל דות
 והאוהבות מעצרי, את לי להנעים

בס ולעסוק הארץ ברחבי לטייל
שי סנטימטרים, 192 גובהי פורט.

 מדריך אני וחלק, שחור ערי
כו לכל אתלטי. גוף ובעל ספורט

 בית־פעצר תשובה. מובטחת תית
אילה. שנזעון .178 ת״ד רמלה,

מ 30 בן עצמאי עצמאי. *
ומ נאה רק .40 עד באשה עוניין

אינטימיות. למטרות מאוד, טופחת

הייה זה

ה העולם הז
 העולם חוברות 500כ־ למכירה

 האחרונות. השנים מעשר הזה
אורי. .03־423931 טלפון

 סל■ 9328 ת״ד טלפון. לצרף נא
.61092 מיקוד אביב,

ללב גע ג!
 בת רווקה ומפץ. רציני *

 ב־ מעוניינת ומקסימה, חמודה ,28
ב לפנות .30 גיל עד ומבין רציני
 מישפחת ל: תמונה בצירוף כתב
 רפת־ ,6 דירה 19 עמל רחוב קטן,

גו.

ב אומן אומן? או אמן *
לי מעוניין ,35/182 דרכו, תחילת

 בחד עם ומשמעותי כן קשר צור
 ״ה5400 ת״ד ומבינה. רגישה רה

רמת-גן.

א חיים, אוהבת לנישואץ• .+
 נשית מאוד, נאה ,33 בת קדמאית

 במשכיל מעוניינת הומור, ובעלת
 תל־ 37382 ת״ד לנישואין. ורגיש
אביב.

 נאה, ,33 בן נאה־נאה. *
ו נאות נשים עם בקשר מעוניין

פי תל־אביב, 31597 ת״ד חטובות.
.61315 קוד

 חרש- קל, נכה קל. נכה־ *
נח בתל־אביב, גר ,22/190 אילם,

 בחורה להכיר מעוניין באמת, מד
 ת״ד .22 עד קל, נכה ויפה, נחמדה
.61441 מיקוד תל־אביב, 44181

! ה ע ת פ ה
מח ,33/26 ומפתיע, נאה זוג

 לבילוי נשים או זוגות פש
מי רמת־גן, 7326 ת״ד משותף.

טלפון. לציין נא .52172 קוד

 גר ,22/190 חרש־אילם. ,*
 מער ושובב, יפה נחמד, בבת־ים,

 .21—20 בת בחורה להכיר ניין
.61441 מיקוד אביב, תל 44181 ת״ד

 זוג להחליף מעוניין ג׳ינס. +
אמריק 32 מידה חדשים, ג׳ורדש

ב או ,36 מידה אחר, בזוג אית,
במ 03־629487 טלפון ערך. שווה

סמי. היום. שך

□ י ד ו פ י ש
 רר ויפה, 22/183 צעיר בחור

 או מבוגרות נשים להכיר צה
 על ביחד לעשות כדי צעירות

 ל- טלפון בצירוף לכתוב האש•
.59150 מיקוד בת־ים, 5023 ת״ד

 מחפשת כלב גורת גורה. ♦
 יפה־ שחורה, חודשיים, בת בית.
•03־227124 טלפון ושובבה. פיה

רולך מה

 סעוניינים בחו״ל. ידידים *
 ז מביתכם לצאת בלי בעולם לטייל
שו בארצות ידידים לרכוש רוצים
הבינלאו למועדון הצטרפו נותו

 ,2 גילגל רחוב עם, לידידי מי
חיפה.

!כסף אין חינם
• אם אי  להודי*, מה לן י

 לסיר לגרן, לבקש, להציע,
 —לקלל. ואיילו טובח, בדיחה
!קדימת

לכ יבולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד * לול

ממו לצרף •רוצח מי •
 עגלת־ ,האבוד הכלב — נח

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופין, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעסות
התמונה. נם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת נלויית-דואר,

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

• זה במיקרת תמונה.  לח•- י
א במעטפה). תמס תתקבל ל

ם נה ב בעל-פה, הודעות •ו
איטי. בביקור או טלפון

 את תכלול חגלוייה •
 הטלפון וטיספר כתובתו •םו,

בעל״חחודעה. •ל

 )28 מעמוד (תמשך
 כבר רוצה. שהיה בפי לפעול לו

ב כוכב של מעברו את הזכרנו •
 מהלך משמעות מה לעקרב. תאי

 חד• מצב ז רבין יצחק עבור זה
 על ירמוז שבתאי כוכב של זה

 מחר׳יי כוחות מציאת של אפשרות
 יצור שבתאי שכוכב מאחר דשים,
 במפת- השמש עם חיובית זווית

 — דגים במזל (שמש שלו הלידה
מעלות). 9

 מצב ייווצר תקופה באותה
ש אוראנוס כוכב במפתו. חדש
 עם ייפגש קשת במזל כעת נמצא
יצ של במפת-הלידה מרס כוכב

 בקשת. הוא גם הנמצא רביו, חק
 מצביע בזה מצב אומר! זה מה

מל חשובה, תקופה על בלל בדרך
 הבלתי- כל שבה אירועים, את

 תקופה זו לקרות. עשוי צפוי
 במפת-^ אולם במיוחד, מעניינת

 הכוכבי״, של ההשפעה זו לידה
 ובל ומטעה, שונה להיות יכולה

בדי תצריך פיתאומית התלהבות
 למנוע כדי וזהירה, מדוקדקת קה

יותר. מאוחר בשלב אכזבות
מה — וייצמן לעזר ובאשר

 ן ונובמבר אוקטובר
1יהז

 חודשים!חשובים
] עבור

*ן עזר ן1 מ

 גס !במפת״הלידה אצלו קורה
 כוכב המוכר: הסיפור חוזר כאן

 אלא מאזניים. מזל נמצאב שבתאי
 נוספים, דברים נראים שאצלו

מעניינים. מאוד
 ממוקם שבתאי כוכב כל, קודם
 במאזניים, 25ה- במעלה במפתו
 של העולה האופק בקרב ונמצא
 קשר על מצביע זה ישראל, מדינת
 1980ב- המדינה. ובין בינו גורלי

 פעילות מכל וייצמן עזר התרחק
 חוזר כאן וגם וציבורית, פוליטית
 שקשורות ההגבלות של הסיפור

 שלו במפת־הלידה שבתאי. לכוכב
 אוק-*פ הבאים, שהחדשיים נראה
 מאוד חשובים יהיו ונובמבר, טובר

כו ששני מפני בעיקר זה עבורו.
 ייפגשו — ושבתאי פלוטו — כבים

 במפת-לידתו. שבתאי כוכב עם
 לפניו תיפתח בנראה, אחר-כן,

חדשה. דרן
— ידעו שלא או ששכחו לאלה

 תאומים, במזל נולד וייצמן עזר
 טלה. במזל העולה בשהאופק

 שלו במפת״הלידה יופיטר כוכב
 התשיעי. בבית קשת, במיל נמצא
 לא שבהן השנתיים אחרי כעת,
 הפוליטיים, בחיים מעורב היה

 להיכנס יופיטר כוכב לו יאפשר
 כוכב יכנס מדצמבר בה. להצליח
 ** לפניו ויפתח קשת, למזל יופיטר

חדשות. הזדמנויות
 יופיטר כוכב על מדובר בבר אם
 לבדוק כדאי קשת, למזל שנכנס

 חבר־הכנסת של זו נוספת, מפה
 שור, זל ןמ1 הוא זייגרמן. דרור

 כוכב נמצא שלו ובמפת-הלידה
 מצביע, זה קשת. במזל יופיטר
אפש נפתחות לפניו שגם כאמור,

רב. ופירסום חדשות רויות
 זייגרמן דרור של במפת״הלידח

 טלה, במזל נמצא העולה האופק
 למי התשיעי. בבית יופיטר וכוכב
 יובל טוב, אסטרולוגי זכרון שיש

ה שתי שבין בהקבלה להבחין
 ודרור וייצמן עזר כלומר: מפות.

 מראות אלה מפות שתי זייגרמן.
 מאוד טובה הידברות יכולת על

ל מצויינת אפשרות ועל ביניהם
בעתיד. קשרים יצירת

 בגין מנחם של מפות-הלידה
 של המפות לעומת שרון, ואריק

 | עזר רביו, יצחק פרס, שימעון
 1 ש- מראות זייגרמן, ודרור וייצמן

 עמם יביאו הקרובים החודשים
■י מעניין. שינוי

2353 הזה העולם


