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שיגעונות מעי

 ילדים, שני פלוס מריה גרושה א
 אוהבת מטר, 1.60 חתיכה, נחמרה,

 שיגעונות, מיני וכל מוסיקה ת,
 מה באוזניי. פירטה לא היא נם

 לה, החוף ממש שזה אמרה, כן 1
 אבא גם שיהיה לצירה, לגבר קוקה

בעלת־אמצעים, היא לילדיה.
 שאל תהיה. אתה שגם רוצה ד
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שמתו ק בא
 הכמעט-־בלתי־אפי את מחפש זני

מעשנת, ולא טובת־מזג בדמות
 של וראש רקדנית של גוף ת
 על־פי (לאו־דווקא ת־חשבונות1:

 הוא בהיפוך, תכונות אותן !וקו."
יתקבלו. לא ף,

 ,39/1.75 מקבלת את זה זמורת
 ״אקדמאי, מודיע, הוא באשמתו,"

 בלשנות, טבע, חובב חוש־הומור,
 ומוסיקה, פוליטיקה ספרותית, :ה

 מקיומך מופתע להיות מעוניין
 על אותי שאלי מישפחה." זים

,63.(
* * *

 לא עדיין זה אם בטלפון, דתי
 עדיין היבן־שהוא, אצלכם ם

תל־אביב. ,22101'

 במקומות •אה
בונים

הב ירוקת־עיניים, בלונדית, זיא
 רו־ רגישה, טובת־לב, גיזעית, ננות,
 במיקצועה, מורת־דרך ,35 בת ,טית,

 היא הזה התיאור את גובה. מטר !
 ״סכסית, גם שהיא בהצהרה ימת

 פרופור־ ,הנכונים במקומות ה1
דת."

 היא סופר־מן, את מחפשת היא
 נולד. לא עוד כנראה, זה, אבל אומרת,

 נאה, חכם, באקדמאי, תסתפק היא אז
 תמיד שהוא אחד כזה, שוויצר גיזעי,
 חושי לו שיהיה רצוי העניינים. במרכז
 בין להיות יכול גילו יש. לה כי הומור,

 ).64/88( על אותי שאל .45ל־ 33
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 וודי. את ציטטתי לא כבר מזמן
 דיאן בו נוזפת מסרטיו באחד
 חוויה הוא אהבה בלי ״סכס קיטון:
 יחסית אבל ״כן, עונה: והוא ריקה,"

 החוויות אחת זוהי ריקות, לחוויות
ביותר." הטובות

★ ★ ★
ש נחמדה מחפ
 ,30 בן רווק והוא יוסי, לו קוראים

 רומאנטי- מטר, 1.83 גובה סוכן־ביטוח,
 נחמדה, מחפש מעשי, גם אבל קן,

 עד אינטליגנטית, .מעניינת, עדינה,
 אותי לעניין ניסה שהוא אחרי .28 גיל

 לא אותי כי הצליח, ולא בביטוודחיים,
 את השלים הוא אחרי, יקרה מה מעניין
ריקו ספורט, אהבותיו: בשלוש תיאורו

וטיולים. דים
בטל אותו תמצאי היום בשעות

 ב־ הערב ובשעות ,03־721288 פון
 אם שאפילו משערת אני .03־5741729

 לשום־מקום, תוביל לא ביניכם השיחה
 לך למכור ינסה הוא כלשהי, מסיבה

ביטוה־היים.

ת אוהב לבלו
 מהפאבים מהמסיבות, לי ״נשבר
 לי. אמר הוא ההיכרויות," וממישרדי

 נראה מגילי, צעיר נראה ,48 בן ״אני
 נשמה עם אותך מחפש מטר, 1.70 טוב,

 איש־עסק־ם, אני .40 עד נאה, רגישה,
 ואוהב צעירה נשמה הם, לב בעל

מיספרו חברה־לח־ים." מחפש לבלות.
).65/88( הוא אצלי

/7ר#ג/
השמנים של

 בת• זה את לראות אי־אפשר
 המישקפיים מאחורי אבל וונה,

 מסתת־ גורן גיא של :חתיכיים
 גם לו יש כחולות. עיניים ות

 וגובה שרירי גוף בהיר, ויער
מטר. 1.88 של זרשים
 גבעתיים, תושב ,25 בן הוא

 כדורסלן, עיסוקים: שלושה :על
 באחד וכתב במכון־כושר ידריך

 נחה כאשר לפעמים, !מקומונים.
שי כותב הוא ההשראה, :ליו

 ים.
 סיפר הוא שנה, חצי לפני עד

 היה הגובה זוועה: נראה הוא יי,
 עגולות היו פניו אבל גובה, זותו
 בוקר לפניו. הלכה וכרסו ירח :מו

 במראה, הסתכל כאשר זחד,
על נמאס שהוא הרגיש זוא

 והממתקים, ארוחות־השחיתות את מפסיק הוא זה שמרגע ונדר (צמו,
הפיסי. הכושר על ברצינות לעבוד מתחיל

 .78ל־ ירד הוא המקוריים הקילו 91מ״ ברור. זה לו, יש כוח־רצון
 שיורד ..מה גיא: לפי כי ההישג, את לקלקל לא מתאמץ הוא נכשיו
 להמשיך זה קשה והכי שמן, להיות רוצה בעצם, הגוף, מהר. עולה זהר,

הדיאטה." בתום לשמור,
 והשמנמנות השמנמנים וכל מכריו, בין לאטרקציה הפך הוא

 עם גורו כמו והוא, רזים! אותנו גם תעשה בתחינה: גולים־אליו-לדגל
 כל ומנדנד. נותן־על״הראש וגם עצות נותן מעודד, סבלגרת, זרבה

 השבוע לי דיווחה מידידותיו אחת לרזון. בדרך כשרים :אמצעים
 חמישה הורידה היא קצרה תקופה ותוך אותה, עזב לא ממש :והוא
ממישקלה. קילו

גידן גיא
הר!1נ שלה סהר, שערר ״סה

בנזרעגז
אסונות

פ*צוץ
הב סעד מי

 במיסעדה עז פיצוץ
 נרם בהרצליה

 המונית. לבהלה
 ופונו נפצעו עשרות
מנוף. בעזרת

■ עי/־דזד ידסי
 במהדורת־החד־ ששודרה הידיעה

סיפ אחרי־הצהריים, 5 השעה של שות
 מרכז־הר־ את שהחריד עז פיצוץ על רה

 הסברה פצועים. לעשרות וגרם צליה
 מפיצוץ כתוצאה נגרם שהפיצוץ היתה

 שודרה בדיקה, ללא כך, תופת. מכונית
 לערבים, מאשימה אצבע המפנה ידיעה

 ההריסות פינוי על שעה אותה שעמלו
השטח. ניקוי ועל במקום

 מהתפוצצות כתוצאה אירע הפיצוץ
 שבו הבניין במרתף שהוחזקו בלוני־גאז

 מנפרד בבעלות רימיני פיצריית שוכנת
 מעון־קשישים, שוכן שנייה בקומה כץ.

 על־ידי שפונו פיסית, מבחינה מוגבלים
 קשישים 24 מכבי־האש. של כבאיות
ושניים קשה באורח אחת מהם נפצעו,

במקום־האסון כץ בעל־פיצריה
במרתף 1חזק1ה הבלתי□

הפיצריה ליד פצועה פינוי
ף1נונ בעזרת פתו עי□1נ2הפ

ם .לפריר, ציון ל עו ה ה הז

 מנופים בעזרת חולצו הם בינוני. באורח
הידראוליים.

 לנדאו אלי הרצליה עיריית ראש
 למקום. שהגיעו הראשונים בין היה

הקשי של ובני־מישפחה סקרנים מאות
 בכיכר הפיצוץ, במקום הצטופפו שים,

 השוטרים בהרצליה־פיתוח. דה־שליט
 ובתוך לפנותם עמלו שהוזעקו, הרבים

 והצלמים מהעיתונאים למנוע ניסו כך
הנעשה. את לסקר

 חודשיים אירע במיסעדה הפיצוץ
 במעון־ שפרצה הגדולה השריפה אחרי

 בלוני־ היו אז גם ברמת־אביב. קשישים
באחרו ולדליקה. לפיצוץ הגורם הגאז

 מ,כ־ רומים. מיקרים ונישנים חוזרים נה
 הגיעו בכך, מתורגלים שכבר בי-האש,

 בכל מצויירים כשהם במהירות למקום
 הידראוליים ובמנופים הדרוש, הציוד

נפגעים. לחילוץ
 עוברי־ עמלו אחדות שעות במשך

הה בפינוי עיריית־הרצליה של הניקיון
במקום. שנערמו ריסות

השטח את מנקים ערביים עובדים
לערבים סאשיםה אצבע

2651 הזה העולם


