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לרות׳
הראשון הלילה

 ״רותי להיות מעניין נורא
 שאל אחד, צילצל השבוע בטלפון".

 סיפר לו. לעזור יכולה אני אם
 את קורא לא ישיבה, תלמיד שהוא
 מצא אלא וחלילה, חס הזה, העולם
במספרה. במיקרה, אותי

 שהוא סיפר 26ה״ בן האברך
 ומפחד חודש, בעוד מתחתן
 מה יודע לא הראשון. מהלילה
ואיך. לעשות

 עלי. שעובדים חשבתי בהתחלה
 מאוד הבחור - שלא התברר בסוף

 אובד״עצות. נבוך, מאוד .ביישן,
להוריו. לפנות מתבייש

 מה כלתו את שישאל הצעתי
 שהוא אמר הנושא. על יודעת היא
 דברים על איתה לדבר יכול לא

 אתה משהו אבל לו; אמרתי כאלה.
יודע. בטח

 גורם יודע שאני והמעט כן, ענה.
 אילו טוב יותר יותר. עוד לפחד לי

דבר. שום ידעתי לא
 טוב יותר רואה, אתה אמרתי:

 כמעט לדעת יכולת חילוני, להיות
 שלאור אמר הוא .16 בגיל הכל

 בעיתונים קורא שהוא הסיפורים
 שלהם והבעיות חילוניים זוגות על

טוב. יותר שלדתיים החליט הוא
 להחזיר אצליח שלא ראיתי

 בעזרת לו, והשגתי בשאלה, אותו
 מיספר״טלפון הדתי, בעולם קשריי

 המטפל בבני״ברק, ״יועץ" של
 אותו הזמנתי האלה. בבעיות

 החתונה אחרי איתי להתקשר
 התחלחל והוא היה, איך לי ולספר

הרעיון. מן
 עונה בטלפון" ״רותי - שוב אז

 בחייכם, אבל תל־אביב. 22ג0ג7ב־
 יודעת לא מין. על אותי תשאלו אל

 זה עם מסתדרת בקושי דבר. שום
בעצמי.

★ * ★

 בראיון, סיפר הזמר, פישר, דודו
חינוך היה למד, שבה שבישיבה

ת האשה עם התחתן אלי די  האי
א ועכשיו  הפילגש את מחפש הו

ת. האידיאלי
* ★ ★

שקטים בילויים
 השלישי לעשור מתקרב שאני ״ככל

 אושר מישפחה, בית, כמו מושגים בחיי,
 משמעות בעיניי מקבלים וילדים

 בימים מאשר יותר ועמוקה מיוחדת
 גובה ,29 בן ״אני כותב. הוא עברו,"

 נחמד נאה, ולדעתי מטר, 1.80
 בחורה להכיר מעוניין ואינטליגנטי.

 ספרים שקטים, בילויים האוהבת נאה,
 ניצור וביחד ותיאטרון, קולנוע טובים,

 ממתין אני ומעניין. רציני איכותי, קשר
תל־אביב." ,29811 בת״ד

★ ★ ★

נהדר קשר
 גובה ומיוחד, נאה גרוש, ,38 בן הוא

 אוהב בכתיבה, עוסק מטר, 1.74
 תיאטרון יפה, ספרות קלאסית, מוסיקה

 באמת נאה באשה מעוניין וקולנוע.
 15 ״לפני .27 מגיל עצמאית, ומיוחדת,

 מודעה של זו, בדרך הכרתי שנה
 ״לפני כותב. הוא אשתי,״ את בעיתון,
 נהדר קשר לי היה אחדים חודשים

 ,36 בת עם רותי, שלך, המדור בזכות
 די יצאתי באשמתי. לא שנגמר, קשר

 שעות רוב אליי לצלצל אפשר פגוע.
 ,497670 לטלפון בבית, עובד אני היום,

תל־אביב."
★ ★ ★

אמיתית בלונדית
 שנים שש של פסק־זמן ״אחרי

 מצד ילדים שני לגידול המרץ וניתוב
 שהגיע חושבת שני, מצד יאמנות אחד
 על מעניין, למישהו להתקשר הזמן
 היא להתפשר,״ אוכל לא וה על רמה.

 בתחומי־ שמתעניין ״מישהו כותבת.
 בעלי־ וגם סולידי בילוי ואוהב תרבות

 לי יש בלעדיהם. יכולה לא אני כי חיים,
 בלונדית ,42 בת אני וחתול, כלב

 1.63 גובה כחולות, עיניים אמיתית,
 הבגדים מידת נשית, רומאנטית, מטר,
תל־ ,13173 בת״ד היא הגיל." כמו

ב בי ★ * * •א

אקסקלוסיבי משהו
מיני.

 מיני חינוך המוס: היה הכתב
 היו הזמן ״כל פישר: בישיבה?
ר לנו: אומרים  בבחורות, לנגוע אסו

בנות." עם ללכת אסור
★ ★ ★

שמנה אני
 ״רווקה, כותבת, היא ,״31 בת ״אני

 לשעבר, קיבוצניקית מטר, 1.60 גובה
 אצל אסיסטנטית כיום, תל־אביבית

 לי חשוב כן, שמנה. אני רופא־שיניים.
 של הטעם לא זה כי זה, את לכתוב
 ואז להיפגש, — הזמן על וחבל כולם,

 אני שלי'. הטיפוס לא את— לשמוע
 לקרוא ריקודי־עם, לרקוד אוהבת
 צדק, יושר, לי חשובים סיני. ואוכל

 היא רציני.״ בקשר מעוניינת אמינות.
תל־אביב. ,267351 בת״ד

 לבד, עדיין ,40 עד 30 בני אתם אם
 אתם טובות, תכונות כמה עוד לכם ויש

 שכתבה בשורות עניין למצוא עשויים
 התחיל ״זה ברויטמן: אביגיל לי

 אקדמאים, ברובם פנויים, שלי, מחברים
 שאין התברר אינטלקטואלים. כולם
 לבלות מתאימה חברה אין ללכת, לאן

 פתחנו יש. עכשיו אז דרכה. ולהכיר
 השלישית בהקונוה תרבות מועדון

 הכימאי. בארי, עודד עם בשיתוף ביפו,
 גבוהה. רמה תרבות, על הוא הדגש
 אחת פעילות יש אקסקלוסיבי. משהו

 מפעיל המנחה, גיא, יוסי לשבועיים.
 אנחנו והתברר'. בנוסח,הכר הקהל את
 העיר. בחוצות מודעות תולים לא

 את למצוא אפשר רמה." על שומרים
 אין .052־916939 בטלפון אביגיל
 מציינת. היא קבועות, שעות

★ ★ ★
★ ★ ★

לאהוב מת
רומאנטי, טיפוס ,28 בן סטודנט הוא

 לא הוא ממש. אבל מישהי, לאהוב מת
 בלי אהבה מחפש פלירטים. של טיפוס

 פנים גובה, מטר 1.88 לו יש זיופים.
 לשמוע אוהב ירוקות. עיניים נאות,

 יאנג. ניל הנרריקס, דילן, — מוסיקה
 גבוהה, יפה, אותך מחפש בגיטרה. מנגן

 רמת־אביב ,54052 ת״ר אמיתית.
61540.

★ ★ ★

 תמצאי כאשר קשים. החיים
 תגלי האידיאלי, הגבר את סוף־סוף

ת מחפש עדיין שהוא  האשה א
א עתה שזה או האידיאלית; הו

עצמכם את תראו
 לפרגית מחכים בטח אתם כאן

 המידות בעלת היפה, השבועית
 כמעט־ של ופנים המושלמות
 עשתה השבוע שרק מלכת־יופי,

 מזה נצא בואו רישיון־נהיגה.
 רק זה האלה הפרגיות זמן. לאיזה

 מתקרב, שחנוכה נכון להסתכל.
 מאשר יותר רוצים הרי אתם אבל

תמונה. על להסתכל רק
 בנים עצמכם, את תראו בואו אז

 תמונה, מהאלבום תוציאו ובנות.
 אליי, ותשלחו ישנה, קצת אפילו

 מיספר־ או עליכם, שורות כמה עם
 להעביר מעדיפים אתם אם טלפון,
בשיחה. מידע




