
צירופי□
אפשריים

 ומשגע, חמוד ךמןןניין. חם *
 משועמם, אבל ובגילו ברוחו יר
 גיל, בכל חיפה, המין לבנות יק

 לא בשעות ומעניין חם ילוי
חיפה. 8326 ת״ד גרתיות.

 איש־ביטחון כטוח. קשר *
 ליצור רוצה ,25 בן ומסודר יב
 (נישד בלבד רצינית למטרה זר

20 בת ונאה מסורתית עם י!)
 הפרסית. מהעדה רצוי ,23
 לכתוב פונה. לכל מובטחת !ובה
 פיקוד ,נתניה 8/11 נחום פי,
423.
 נאה אקדמאי גיוון. רוצה *

 הומור חוש בעל ,39/180 :וה,
את לגוון מעוניין רחבים, פקים

נשים שחן נשים

 המת־ בנשים מעוניינים אנו
 בפיק- עוסקות ו/או :ניינות

 להח־ גבריים, הנחשבים ועות
 ת״ד דני, וחוסר. דיעות פת
.52123 מיקוד רמת־גן, 247

 ומושכת. תמירה נאה, עם ו
 לת״ד לכתוב צריכה זאימה

תל־אביב. 39
 צעיר וסודיות. תמיכה *.

 וסימפטי, תרבותי נאה ,32
 לקשר חטובה בידידה ׳ניין

 סודיות תמיכה, אפשרות קרטי.
 תל־אביב, 36199 ת״ד ישת.

.61513 וד
דהש־ רוצה פגוי דא *
 פנוי, ולא נאה ,30 בן ר. ר ז

משוחררות נשים להכיר ניין
_ 46 _ _

 ,60 מבנות יותר לא מצב, בכל
 תל־ 33226 ת״ד הבוקר. לשעות
.61331 מיקוד אביב,
לא. ואולי - רצינית +

לר ואוהב ספורטאי נאה, ,24/185
בחורה להכיר מעוניין ולטייל, קוד

קלשט״ן בץ יק ■צ א
 אי־ נפטר ,31 בגיל החודש,

ממא ממחלה פנקלשטיין ציק
 בית־הססר בוגר היה הוא רת.

 בפיסול השתלם לציור, הגבוה
 היה פלסטית, לאמנות במכון

 היה הוא הכלים. אל נחבא אמן
 בפירסום, שמאס מחונן צייר

 במיטב לימדו שחבריו ובשעה
 בתערוכות, והציגו המקומות

 עליו אבלים בביתו. הסתגר הוא
 ססו ג׳, בלהה הקרובים חבריו

ש׳. ומירי נ׳

 נא לא. ואולי רצינית למטרה
תל-אביב. 36850 לת״ד לכתוב
דרישות״ כלי כמעט +

מעונ ,26/180 למישפטים, סטודנט
 אקדמאית או סטודנטית להכיר יין
 ריקודי שרוקדת ,24 עד 21 בת
 מתבטאת סקרנית, מטיילת, עם,

 לא ורבגונית, משכילה היטב,
 וחטובה נאה ומפונקת, ״אצילה״

 על מעולם חשבה לא ושכמוני —
 סי את להכיר דרך כעל העיתון
 אחרות. בדרכים מוצאת לא שהיא
.58129 מיקוד חולץ, 2914 ת״ד
 נחמד ,33/176 רווקה! לא *

צעירה מחפש (גרוש), וסימפטי

 כוכב, מושב אבו־אלהוגא, כמאל
.20185 מיקוד כרמיאל, ד״נ

שיקוצים
 לאלכם תסלח! לא היא *

 ותגיד תתנצל שלא עד פרלסמן!
 ה־ ההתנהגות על מצטער שאתה

 בלתי־ פיטפוט ועל בלתי־נאותה
מוזצ׳ילבה. אסלח! לא — זהיר
ז־ ככר תפסיקו אולי *

 מ־ ולפרומה מהסוכנות ל״פריצי״
 !המישחקים עם תפסיקו :הקיריה

 מרגישים שאתם יודעים אנחנו
מתכנסת. החבר׳ר! !אחרת

ליד מיד
ט. * ד קו ס  ד נחמד בחור א

 לשמש מעוניין ,28 בן מעניין,
המעוניי- לנשי־עסקים. כבן־לוויה

מא׳לת מרית
 רוצה וחצי, 18 בת נורית,

 עד 20 בני ובנות בנים להכיר
 לכתוב אפשר הצפון. מאזור 23

 אילת, 615/29 לרחוב אליה
.88000 מיקוד

 44983 לת״ד לפנות מתבקשות נות
חיפה.
קבו- מלווה מאורגן. טיול *

ם י נ ה נ אמית״ ׳

 האם אוהבים. לבתים יימכת חודשים ארבעה בני יפהפים גורים
.03־319087 טלפון ענק. דני והאב גרמני פוינטר מגזע

כלכ מבוססת אלמנה, או גרושה
מיקוד תל-אביב, 9296 ת״ד לית.

61092.
נח גדי, מזל 31/185 גדי. +
 ומנומס, שקם אינטליגנטי, מו,

אינ לידידות חטובה צעירה מחפש
 ת״ד טלפץ. לציין נא יפה. טימית

רמת־גן. 2680

מזלזת1י זאת בכל
ב לאמא שנשלחה הברכה

 היתה זה במדור שעבר שבוע
 מולדת. לשום ולא בלבד, לאמא

 דפוס. טעות סתם היא המולדת
 ועד טוב מזל שוב אמא, אז

120.

ב. * ת כ ת ה  מעוניין אני ל
.18־17 בנות צעירות עם להתכתב

 מארגן אוסטריה) (יליד מנוסה צות
 .1983 באוגוסט לאוסטריה קבוצה
 2064 בת״ד לקבל אפשר סרטים

.24120 מיקוד עכו,

! ו ס ר ב
 הוורבו עם לשאבי תודה. *

 נשם שרוולים, שהפשיל הצהובה,
ותיקן. ונשף

 ל־ מתחת מתחנת־הדלק למיכאל
 טוב רצץ מלא שהיה כיכר־אתרים,

עצות. ונתן
 הלבנה, מהחיפושית — תודה
מקר שעבר רביעי ביום שנותרה

דלק. בלי הכביש על טעת
 שמח יום־הולדת לשמואל. +

 הפועל מעסה רוזנצווייג, לשמואל
 ב־ גם הצלחה הרבה תל-אביב.

עם ובעבודה ספורט מדיקל עיכקי

מ לכדורגל. האולימפית הנבחרת
לעבודה. החברים

הצ הרבה אנטבי. לד׳׳ר *
 מראשון־לציץ, אנטבי לד״ר לחה

ה של הרפואית לוועדה שהתנדב
לכדורגל. התאחדות

 מזל אלתר. למישפחת *
 ל- הבת הולדת יום לרגל טוב

ממעריץ. אלתר. מישפחת
 בהצלחה הגוער. לנבחרת *

 במיש- בכדורגל, הנוער לנבחרת
מהחבר׳ה, בקוסטזדריקה. חקה

בכיך הראנו
 ד אמיתית יפהסיד. — אני

חשקנית.
 וגבריות. אץ שופע — ואני

 בחווילתנו אתכם נארח שנינו
 חשבון על וחגים, לסופי-שבוע

הבית.
 והלא המעניינות ההצעות רק

באהבה. — יתקבלו שיגרתיות
תל־אביב 02927 ת׳׳ד

על וחבריו. פלד למתי *
 וה־ הפנימי היושר על אומץ־הלב,

ה שלשלאות את לשבור התעוזה
הפומ בפגישה המזוייף. קונסנזוס

הו־ ערפאת יאסר עם שלכם בית

דעת נידוי
 שלי הכלב עם הולכת כשאני

 אליי נדבקים אתם בעיר, לטייל
 לדבש. מכוערים זבובים כמו
 לב: לשים נא אז

 אותו, מוכרת לא אני לא,
 להתחלף, רוצה לא אני לא,
 חברה, מחפשת א ל אני לא,
 שתהיו רוצה לא אני לא,

במקומו.
 רציתם שתמיד מה והעיקר,

 לא, :לשאול העזתם ולא לדעת
גבר. מחפשת לא אני

 בשקט. להשתין לכלב תנו אז
 להשתין אותו אאמן אל, אם

עליכם.
הבוקסר. בעלת

 להתפתח יכולים בישראל כי כחתם
 שמו קרנפים. רק לא בני־אדם, גם

שמיר יצחק הרוחני הגמר של

ת יש ב חו !כ
 בעל-חיים ראית ז אבד כלבך

 מיקרה ראית ז פצוע ז עזוב
 פנה ז בבעלי-חיים התעללות

ב חיים בעלי צער אלינו:
 טלפץ יפו, 30 סלמה ישראל,
.03־827621

 בהערת- ההיסטוריה בסיפרי יירשם
ל שניסה מרושע כטרדן שוליים,

לפעולתכם. להפריע שווא
 התחיל שכבר ישראלי

בלאומיותו. להתבייש

ן כסו אין חינס
 להודיע, מח לך י* אם אז

 לספר לברן, לבקס, להציע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
!קדימה

לב יבולה הודעה בל •
מילים. 2 0 עד לול

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

המו חדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
 יבול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת ואת. לעשות
התמונה. נם תפורסם

 נבי על תיכתב ההודעה >•
 ״העולם למערכת נלויית-דואר,

 תל-אביב ,134 ת״ד הזח׳/
 לה מצורפת כן אם (אלא

 לחס- יש זח במיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמס

ב בעל־פח, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 את תכלול חגלוייח •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל-החודעה. של

■ ■ייייי הורוסקופ ■י
)28 מעמוד (המשך

 על לשבת הזמן זה אין ופומביים.
לפו יצטרכו הם נעשה. שכבר מה
ה ברעיונותיהם הסביבה את צץ

ה מהמאבק לפחוד ולא חדשים,
לפניהם. שעומד קשה

מגורי□
 את לשנות חמעוניינים אלה
עשו מתגוררים הם שבו המקום

 אחד מצד בקשיים. להיתקל יים
ומל מפתיעות הזדמנויות יהיו

 לגרום עלול זח דווקא אך היבות,
 דירה במכירת קשיים לאכזבה.

 השנה, את יאפיינו קנייתה או
 מסובן יהיה והמלהיב הקורץ וכל
בטוח. ולא

אימפול בהחלטות לבטוח אין
 ולנתח היטב לשקול ויש סיביות,

 יהיה אז צדדיו. מכל המצב את
 לעבור או לקנות למכור, אפשר

 זה ובאיפוק. בביטחון באיטיות,
 של המחיר לאופי ומנוגד קשה
דלי. מזל

 התלןדמות. תהיה הכספי בשטח
 ואפילו) בלתי״שיגרתיים, רעיונות

 עצמם את יוכיחו מסוכנים, מעט
 שבח השנה זו ביותר. 'מוצלחים

 ח־ את ולבצע להעז כדאי עדיין
ההתקד הדעת. על בלתי־מתקבל

 אך מוזרה, בצורה תיעשה מות
להיז יש בקלות-דעת. לנהוג אין
ולהט להונות לאחרים מלתת הר

 לעמוד המזל בני על כאן עות.
 צריך, ואם ובטוחה, יציבה בעמדה
 ובלתי-נעי- ארסיים להיות אפילו
 להוציא תוכל זו מעין גישה מים.

 ולקדם החדש, הפוטנציאל את
 עומדת כאילו שנראתה תוכנית

המקום. על

שבחה מי
מבו מישפחה קרובי או הורים

 יותר המזל בני את יעסיקו גרים
 לחוות עלולה בריאותם מתמיד.

 יותר יצטרכו הם לדאגה. נושא
 היחסים אי-פעם. מאשר עידוד

ב קלים יהיו לא הזוג בן עם
 על לוותר יאלצו המזל בני יותר.
 שלום- על לשמור כדי דברים כמה
 מתוחים. די יהיו היחסים בית.

 לא יגרמו וישירות קשות שיחות
 בצורת שינויים על למחשבות פעם

 למקום מעבר על-ידי אם החיים,
 מהותי שינוי על-ידי או שונה,

המישפחה. מיבנה של
 המצב את לתקן שיעזור מה
 דלי, בני באירוח. קשור יהיה

 לנשימה, כאוויר לחברה הזקוקים
ב עצמם את ולעודד לחזק יוכלו

 ירבו ידידים חברתיים. ערבים
 עימם ויביאו ביתם את לפקוד

יותר. קלילה אווירה

ה ב ה א
 להיות אפשר האהבה בשטח

 יהיו הדליים כאן אופטימיים.
 אליהם יגיע זה מזל. בני ממש
 לנצל יהיה עליהם הכיוונים. מכל
 להחמיץ ולא ההזדמנויות את

והמו הישן על לשקוד אין דבר.
בחוו ולהתנסות להעז כדאי כר,
יחס לא אפשרויות חדשות. יות
 בני את תביא חדשה גישה רו.

ו יוזמה, העזה, להצלחה. המזל
 את לקדם יעזרו חוצפה אפילו

 יתאימו לא התלבטויות המטרות.
להת יצטרכו הדליים לתקופה.

 אם ובמעשיהם. בפעולותיהם גאות
 עניינם. זה — מקנאים האחרים

 להקפיד: יש אחד דבר על רק
 הוגן. יחס ועל הטוב השם על

 תיהנו תבלו, תשמחו, זאת, מלבד
תת ואל ספונטניים היו הבו, ותא

רחקו.

2369 הזה העולם


