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מזיקים הדברת

 1,תיקנים(מקים) והדברת מומחים
1</׳ >0̂ ומדם׳ ספרים חוקי עץ, תולעי .
י//ע# ומניעת לארועים מיוחד עירפול ץ
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ורכושו* בריאותך על
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לרות׳
מחזרים? איר

מהב להשתחרר הוא הכביר •הרצון
 קיים חוץ •בלפי לי. אמר הוא דידות,״

 האמת אבל לבר, של,מסתדר המישחק
התב נמאס. כבר הזה שהמישחק היא

 שאני ועשב אני והיום, זמן, המון שלתי
 לי שאץ מרגיש אני פתאום אבל מובן.

 מחזרים איך של הפשוטים הכלים את
 את עשיתי לא כבר מזמן כי אשר אחרי
זד•״

 בצד — עיסוקו דייר ,32 בן הוא
 ממוצא שחרחר, התיאטרון. של הטכני
 נובה, מטר 1.68 טוב, נראה תימני,

 קשר מחפש להיפתח. קשר, ליצור יודע
 שאותה בערד, נת־גילו אשר עם רצתי
 ולהאמץ. לאהוב להעריך, לכבד, יוכל

תל* ,764515 בטלפון אותו תמצאי
* * * •אייב

השפרים צמד
 שהיא בטוחה לא שהיא כתבה היא

 שאם וביקשה מבוגר לכתובת פוגה
 לאן אותה אפנה לפרסם, אוכל לא

 להפנות לאן לי שאץ כיוון שצריך.
 חצה מאוד -אני בקשתה: הנה אותר
 השפריס צסד בסיגנון צמד להקים

 מדובר פרטנר. מחפשת ואני לשעבר,
 לו ושיש ושר, בגיטארה שמנגן בבחור
צמד.״ בהקמת עניין

 שדה היא ואם אביטל, לה קוראים
 שווה אולי עופרים, אסתר כמו ונראית

 רק שר אונה אם גס אליה להתקשר
בש העצבים. על רק ומנגן באמבטיה

תל* ,300522 בטלפון היא הערב עות
* * * אביבי

מיועד בדזוג
 על לכם סיפרתי מערס במדור
 יש אחד ש״לבל אמונתו ועל הקבליסם

 צריך ו.לא לו,״ רק המיוער כחוג
 הזמן' בבוא יבוא המיועד להתאמץ,

 הנשמה, על טוב עושה המיוערת). (או
 הקטע את שהחמיץ מי שמאמץ. למי

 .חתי להתעודד, וחצה הזה המאלף
 מי לכל אותו להקריא תסכים בטלפון״

 ב־ כתמיד שלכר עניין. שיגלה
221017.

 הבטחה למלא חייבת אני מזה, ועץ
 על משוע לספר הקודר מהמדור
 הולך זה הנ״ל. הקבליסס לפי מזלות,

 לארבע מתחלקים המזלות 12 ככה
 תאומים); דלי, חח(מאזנייר קבוצות:

 מילר אש דגים* עקרב, (סרטן, מים
בתולה). שור, ואדמה(גדי, קשת) אריה,

 לשמוע ביקשתי ראשון, בשלב
 אצל קרוב אדם כי בגי־האש, על פרטים
 בא לא מים עם שאש אמר והוא עצמו,

 גם ממש. של שתאה שם יש בחשבון,
 עם אש בתשבץ. בא לא אדמה עם אש
 ואש מתאים, ממש גמור, בסדר זה אש
 תגלו אם בסרר. — רוח עם

 הזה. בנושא לפרט אמשיך התעניינות,
★ ★ ★

 בכתב־יזעת מודעה מצאתי
 ״לא ההומוסקסואלים: של החדש

 לכתוב כדי העורך עם לשכב צייד
 ניסיון כישרץ, צריך אבל במגעים,

 לאלה שחת בתור ומוטיבציה."
 העורך שם, לכתוב שרוצים מכם
 נמצא איתו לשכב צריך שלא

 תל־אביב. ,5465739 בטלפון
★ ★ ★

גבזהה בל־בר
 אל מטר, 1.85ל־ מתות אתה אם

 בשבילך, לא פשוט זה לקרוא. תמשיך
 הטבע ככה מסר, 1.80 מעל היא כי

 לא לצערה. קצת אולי אותר עשה
 את ממש לבדוק הזדמנות לי היונה

 גבוהת כל-כו להיות יה איד הנושר
מהם. קטנה יותר תמיד אני

 חטובה מאוד, נאה ,25 נת היא
אלה בימים עושה חתיכה״ הריר לביוץ

 טיפוס טיפולי, במיקצוע ראשון תואר
 משכיל, עם קשר מחפשת ספורטיבי.

 היא כי מעצמו, לתת היודע חר רגיש,
 עד 27 בגיל להיות צריך הוא יודעת.

 מיספרה מנעי. 1.85 מעל וכאמור ,37
 לה לכתוב אפשר ).14/88(הוא אצלי

 את יפה ממני לבקש או למערכת,
שלה. מיספר־הטלפץ

* * ★
באשמת! רחק
 חוק ,39 כן יהיה הוא מעט עוד

 זקנקן נאד״ הושר״), אני (״באשמתי,
 1.75 כללי, באופן נאה הופעה קצר,
 בחו״ל, בעיקר טיולים, אוהב הוא מטר.

 לבלות, טובות, מיסעחת מוסיקת־ג׳ז,
בבית. להיות גם אבל

 30 בגיל נחמדה, להכיר ישמח מאוד
 ואשר קבוע, קשר חצה אשר ,35 עז־

 אמנות, בתחומי כמוהו, מתעניינת,
 חייבת לא ותיאטרץ. קולנוע ספחת,
 מצבה ונאה. נשית רק יפהפיר להיות

 הוא אבל חשוב, כל־כד לא המישפחתי
 שאלי ילדים(עדיין). ללא אותך מעדיף

).15/88(מיספר על אותי
* * ★

מיררו־ בט של הציצים
 לי, העירה מאילת ליאורה

 הלא״כל״כך התרגום על בצדק,
 מידלר בט של לקטע שלי מוצלח
 שלה, הכבדים לציצים בקשו*
 אותם שולחת היתה שאילו

 של זול הכי בתעריף לבראזיל
דולר. 100 לה עולה היה זה הדואר,

 נחמדה שחיית מפני לך. מודה
 אוהבת, ואת אותי, לתקן וטרחת
 לך שולחת אני מידלר, את כמוני,
 על קטע אלא ציצים, לא בדואר

 הנגנים את בוחרו* מידלר איך
 לפני חזה כמדור שהתפרסם שלוז,
 אי־פעם התקפת זמך(״האם המון

 עבדת שאימו אמן פיסי באופן
 לדאוג יכול אתה האם זמן! באותו

 האם ושלי? שלך? הסמים לאספקת
 שלך המיני החשק את מעריך אתה

 נזירי?״) לנורמלי, מעל כגוו־מלי,
* ★ ★

נשיח כתו*
 ושכנה גבחת כתף .מחפשת

 פחת, לא איתנד. נשית, כתף להגיש
 מתוקתק כמיכתב לי כתבה היא כנגר,״

 1.66 גונה ,34 בת רווקה .אני להפליא.
 (כולנו נאה בחרה מסתם יותר מש*,

 הפעם, אני, גאות). שאנו חושבות
 איכותית, אתרים. של מדברת.מגתנם׳

ויצי ,עקרבית' נשית, רגישד״ כנה,
 לא משנה). זה אם (אירופית, רתית

 מסיבות פאבים, חקודי־עק אוהבת
 חתר כל וקשקשגיס פנויינדפנויות

בחשבון. בא
 ריגשיח פנוי — אותך •מחפשת
 חש* נאה, רגיש, עמוק ופורמלית,

 כל אם 40 עד יזיק שלא בוח־אי הומור
 משח, לו עושה עצמי על שציינתי מה
תל־אניב ,2881 בח״ד מחכה אני אז

★ * * ־'6י028
בחיים יחר הכי

 שלא באחרונה התלוננת •חתי,
 כותבת, היא מצלצלים,״ ולא נותבים
 — עצלות מתור רק שזה לך •תדעי
 כותבת אני אז קיימת. תמיד הממה

 מאמינה מאוד אותך. מחפשת ככה:
 קצת גם לי איכפת לא אבל במזל,
 אהבה כי הרבד״ אפילו אולי לו. לעזור

 לנו ושיהיה בחיים. יקר הכי הדבר זה
לכולם. טוב.

 לשוחח, לטייל, לבמת, •לצחק
ק לבחא לבשל,  וגם קשה לעבוד חי
 יותר כיף לבקש אפשר ביחד. לנוח.
 גבוה גס אתה אם רצתי. תהיה גחל?

 בערך. 29/173 בת אני טוב. יותר —
 תל־ ,4042 בת״ד באופטימיות מחכה

 המיכתב את אהבתי יקירתי, אביב.״
 מילה אותו, לתקתק ונהניתי שלו

במילר.
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