
ב ווגע ל ל
 ביותר סלקטיבית כררנית. *

 במינו מיוחד מושבניק מחסשת
 לעדנה, לטלפן רצינית. למטרה
.053־34082 שלפת
גם אם השניים. כוכים *

 למה _ השניים״ ,טובים לדעתך
 ,25/188 אקדמאי, ז תנסי שלא
ה בעלת לך, ממתין ונאה •ווק
 והמעניינת. התמה האמיתית׳ נפש
 ממתין אני — קיימת את אם

.59131 מיקוד בת־ים, 3171 :ת״ד

וה נמו חס בית

שחר מעורבת, פודל כלבת
 חודשים, 9 בת וקטנה, חורת

 פיקחית, אבל מלכת־היופי לא
תש תמורת חם לבית תימסר

.03-845064 טלפץ לום.

צירופי□
אפשר״□

כן *  לא ,34 בן לספק. מו
 בכל אשד. כל לספק מוכן נוי,

 עד 40 לבנות עדיפות ■ישה,
 מיקוד תל-אביב, 48135 ת״ד !.
)614.

,28/170 רווק תואר. כלי *

 ומיוחדת, נאה מחפש תואר, י
חיפה. 1117 בת״ד לה תכה

וכבוקר. כנים מיפגשים *
 עם כנה בידידות מעוניין' 40

ב למיפגשים ,40 גיל עד ה1
— 416 _

 מובטחת. סודיות הבוקר. שעות
מי חולון, 2728 לת״ד לכתוב נא

טלפון. מיספר ולציין 58127 קוד
ומ נאה זוג דד־מינית. *

 לצרף מעוניין )24ו־ 33( שוחרר
 בן־זוג. בלי רצוי דו־מינית, אשה

 חשש. בלי טלפון מיספר לציין נא
חולון. 1425 ת״ד

!לדאות וז>
הרא בפעם לראות מעוניין

 ומבטיח נשים, זוג בחיי שונה
וטו לנחמדות לראות. רק —

 תודה. רק אומר הלב בות
 מיקוד רמת־גן, 5268 ת״ד

52152.

ה. לידידות * ב ה א ו נאה ו
ל נשים מחפש ,33/170 עצמאי,
 סודיות. ומבטיח ואהבה ידידות
 ר תל-אביב 1409 לת״ד כיתבו
טלפון. מיספר ציינוו

 המוכה. עם רציני קשר *
מעונ ,28/168 ותרבותי, נאה רווק

 נאה, עם רצינית בהיכרות יין
 גיל עד דקה גיזרה ובעלת חטובה

.58129 מיקוד חולון, 2965 ת״ד .27
נפ או משותפים חיים 4

בע צעירה להכיר מעוניין רדים.
אל או גרושה אפשרי דירה, לת

 נפרדים. או משותפים לחיים מנה,
ל וסיוע. חם יחם אתן בתמורה

.03־234122 טלפון לאלון, טלפן
 את אם משוועז. כסיס *

 הרי זה, בעיתון זו מודעה קוראת
 משד בסים מלכתחילה לנו שיש
 אקדמאי, רווק, ,29 בן אני תף.

 חוש-הומור. טיפת ועם פתוח נאה,
טל קשר. איתי תיצרי אם אשמח

.02־817239 טלפון לאבי, פני

הולך מה
 להתכתב מעוניין כוככים. *

ה שיף, סמואל אסטרולוגיה. על
רמת־גן. ,8 הגנה

הב רוזנצווייג. שמואל *
ש בשבוע אליך שנשלחה כהי

המע לא אתה אבל בתוקף, עבר

 של אלא תל-אביב הפועל של סה
ה חשוב, לא פתח־תקווה. הפועל
מעסה שאתה עיקר
גרפי דרושה גרפיקאית. ♦

 מעולה אך ומתחילה צעירה קאית
 כישרד שופעת מתאים) ציוד (עם
 חדשני צעיר, ראש ובעלת נות

 בטלפון דני אצל פרטים ופתוח.
הערב). (בשעות 03־494022

 למוסיקה מורה מוסיקה. 48
 כאקורדיון פרטיים שיעורים נותנת

 באירועים. מלווה כן כמו ואורגן.
.03־238802 טלפון

שיבוצי□
תל-אביב התיקשורת למרכז *

 וחצי חודש שבמשך על יפו, —
 את לי לחבר לנכון מצאתם לא

 :מאורגנים ממש אתם הטלפון.
 אחר־כך חשבון, שולחים לא קודם

ה אי־תשלום על טלפון מנתקים
כשמש ואחר-כך. הנ״ל, חשבון
 !מחברים לא אתם לכם, למים
ומ מחוסר־תעסוקה סובלים אתם

 מטלפון פרנסה? לעצמכם חפשים
.244501 מיספר

קומבינציות
 אסתטיקה של םלאה+שילוב

מח ,2+30ה־ בשנות ושנינות,
 של פנדה קומבינציה פשת

 ה־ בשנות ורגישות פיקחות
 תל-אביב, 21357 ת״ד .40—30

.61213 מיקוד

לע שחייבים הזקנים לכל +
 במעבר־הח- לא הכביש את בור

 ברירה להם אין כבר ואם צייה,
מח — במעבר־חצייה לעבור אלא
 לאדום! יתחלף שהאור תמיד כים

 אבל לחיות, נמאס לכם אם מילא
 לעזור בי דווקא בחרתם למה
 שצריך יודע אני ו למות לכם

בגל להיכנס אבל לזקנים, לעזור
 מוגזם! כבר זה — לכלא לכם

 אוהב שמאוד (צעיר!) מבעל־רכב
שלו. החופש את

סו אין חינס !נ
 להודיק, מח לך י* אס או

 לספר לברך, לבקש, להביע,
 — לקלל ואפילו סובה, בדיחה
1 קדימה

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 עד לול

 תמר לברף •רובה מ• •
 עגלת- האבוד, הכלב — גה

 המד חדירה המופעים הילדים
 המביע הרווק לחילופין, בעת
 יכול — להיכרות עבמו את

 היכולת, במידת ואת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 מני על תיכתב החודעח •
 ״העולם למערכת נלויית״דואר,

 תל־אביב ,134 ת״ד חוח׳׳׳
 לה מבורפת כן אס (אלא

• וח במיקרה תמונה.  לתש- י
ס• א במעטפה). ת תתקבל ל

ב בעל״פח, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 את תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיטפר כתובתו שמו,

בעל־חהודעח. של

ר, מי ■ודע מי מכי

״הנמרה״: עצמה שכינתה שבתמונה, ליפהפיה
 באילת. סמסטר. אביה במלת עסיסי סטייק אכילת בעת צילמתיו

נוספות. תמונות ברשותי יש ונפגעתי. הצצתי
 שמך את וצרפי זה, מדור באמצעות מיידי קשר צרי אנא,
וכתובתך. האמיתי

בכחול הדייל נוימן, זאב

■■יי■ הזרוסקוכ ■■■■
)26 מעמוד (המשך

 ב־ אלין שהתלוו חברים חמישה
 אוהבים אינם בתולה בני מיקרה.

אינ לחיות חייב הכל המוניות.
 תמלא אם ומבוקר. נעים טימי,
 לשרות תזכה הנאמר כל אחרי

 לנסות יחדלו לא הם מסור.
 ויאכילו ישקו רצונן, את להשביע

והמא המשקאות ממיטב אותן
 לגוף. והבריאים המזינים כלים

תר ונקית סדר חובב אתה אם
אקטו בענייני שיחה נוח. גיש

במת בקיאות לן תוסיף אליה
סביבן. רחש

מאוני□
 הפתעה לן מזומנת רוב פי על

 כי מאזניים, בני אצל בביקורן
 תמיד כמעט והתנהגותם הופעתם
 מבריקה, חיצונית הופעה מטעה.

 מסתירה ומטופחת, מצוחצחת
ל לדאוג ששכחו בית לעתים
מרו די הופעה החיצוני. מראהו

קרו לעתים איכפתית ולא שלת
ב- מדהים שהבית מספרת בות

ב ר ק  ■תהה ע
 קנקנן־, על

 ■דאג דל■
לנוחיותך

 הכיבוד בו. להתארח ונעים יופיו
 מוסיקה מקוריים, כלים על יוגש

תר ואתה ברקע תושמע נעימה
 תתפתח. אל חיכו. לן שרק גיש
כך. מרגישים אחרים גם

קרב ע
 עקרב, של לבית נכנסת אם
 בכניסה. אותן יעצרו כל קודם
 מיס- לסלון. ישר נכנס לא אתה
 משאר אותן מבודד קטן דרון

 מלים כמה איתן יחליפו הבית.
כש פנימה. אותן שיכניסו לפני
 שבוחנים תרגיש תתיישב, כבר

 קנקנן. על לתהות ורוצים אותן
 ההומור. חוש את תשכח אל

 ונהנים סרקזם אוהבים עקרבים
 את עברת אם סובה. מבדיחה
 מי להיות ניסית ולא המיבחן
 ויזמינו יפה אותך יקבלו שאינך,

נוסף. לביקור אותן

שת ק
 ביום קבועה לשעה הוזמנת אם

 לא אם תתאכזב אל מסויים,
 הבית שבני יתכן איש. תמצא

 לאן נסעו או לטיול, לפתע יצאו
 ואל אחרת בפעם תיכנס שהוא.
 בשימ- תתקבל להזמנות. תחכה

 כיבוד, להציע שישכחו יתכן חה,
 יתכן רעה• כוונה מתון לא אן

 שהם כן כדי עד אותם שעניינת
ושוכ בצמא דברין את שותים

ה ואתה המארחים שהם חים
אורח.

דלי
תר לביתם אותן הזמינו אם

 כל לא גדולה. כזכות זאת אה
 להתקבל כדי לכן. זוכה אחד

 להוכיח עליו הגדי של בביתו
 בקיצור, — וישר נאמן שאתה

הביקו מחסום את לעבור עלין
 אם הגדי. של והחששנות רת
 בכבוד אותן יקבלו נכנסת, כבר

 יתעניינו לנוחיותן ידאגו מלכים,
 הזמן. את לן וינעימו בשלומן

במ קשרים קושרים אינם גדיים
 לביתם, הגעת אם אן הירות.

 לעשות ומוכנים בך מאמינים חם
או תאכזב אל אז הכל. למענך

 מאנשים, אכזבות למודי הם תם•
ביט את לאבד להם תגרום אל

חונם.

2370 הזה העולם


