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מדיקים הדברת
 1קים),1תיקנים(ג׳ להדברת שמחים

ובגרים׳ ספרים חוקי עץ, תולעי .
י/0ע למניעת לאוועים מיוחד עיופול י

מעופפים. וחרקים יתושים
*4 0 7901ו4-5-6•סל. 2272 ת.ד. ,18 רח׳מודיעין רנזת-נן3

מירה ש ל ב תך ע או ורבווסך ברי
32

לרות׳
 אנשים בטלפון אצלי נחתו השבוע

ב רצונותיהם ועל עצמם על שדיברו
 הסיגנון בדיוק לא ותמציתי. קצר אופן

שיש. מה זה אבל חתי, של הרגיל
חטו יפה, ,28 בת שחקנית היא •

 עצמאי, להכיר רוצה חברותית. בה,
 אצלי מיספרה .35 עד רזה, גבוה, נאה,
).1/2671( הוא

 גובה גרוש, ,39 בו אקדמאי הוא •
 מחפש שמנמן. חמוד, יפה, מטר, 1.78

אינט רצינית, מאושר, ב׳ לפרק אותך,
 צלצלי יתרה. נשמה בעלת ליגנטית,

הערב. בשעות ,03־908794 אל
אקדמ ,31 בת בלי, גרושה היא •
 נאה־ בחינוךי, עוסקת שני), (תואר אית

 עיניים שאטני, שיער מטר, 1.65 פלוס,
 רוצה וספרים. קולנוע אוהבת כחולות,

 לכתוב אפשר .40 עד אקדמאי להכיר
 או תל־אביב, ,32261 לת׳ד אליה

).2/2671(על אותי לשאול
★ ★ ★

ילדות חלום עם פגישה
ש ישראלי איש״עסקים סיפר

בלונדון: באחרונה שהה

גרדנר• אווה
רבים של חלום־הילחת

 איש־ של בביתו אחר״הצהריים
 תלת- בניין־פאר היה זה עסקים.
 ראיתי נייטברידג. ברובע קומתי

שהת משגעת, קשישה, אשה שם
 כל ועישנה שתתה מלכה, כמו נהגה

 ובעל״הבית זאת, מי שאלתי הזמן.
התרגש גארדנר. אווה שזוהי אמר

 נ״נל קלארק וח1הם השחקן עם *
.סעסכר. בסרט

נערת
השבוע

 שמי־ ג,8 בת גפני, ליהי שם:
בתחי דוגמנית מרעננה, גיססית

הדרך. לת
 ,38 מידה מסר, 1.72 נתונים:
 ועיניים חום שיער ,90-62-80

ירוקות־כחולות.
 בגדים, ולתפור לעצב אוהבת:

 וכל חתולים כלבים, לרקוד,
 צרפתית דואה, שהיא בעל-חיים

וספרות.
.9ל״ 8 בין ממוצע: ציון

 גפני, איתן - אבא מישפחה:
 - בת-דודה ידוע; ומפיק אמרגן

בא מצליחה דוגמנית גפני, של*
ובחו״ל. רץ

בצבא, קצינה להיות חלום:

 שנים. לפני אותה הערצתי תי.
ת בנוכחותה: אמרתי,  חלום־ילדו

 חלום אמרה: והיא כאן, נמצא שלי
שלך. רק לא

★ ★ ★

ללמי סטודנט ,30 בן רווק הוא •
ספור מטר, 1.74 נאה, מוטורית, דה

 לא ספונטני, פתוח, כן, חמוד, טיבי,
 אותו ומגבילים חונקים כאשר אוהב
 אחרים). ולהגביל לחנוק אוהב (ולא

 בת־גילו. בערך חמודה, להכיר מעוניין
רמת־גן. ,2277 ת׳׳ד

 ,45 בת חיפאית גרושה היא •
 חטוב גוף וצעיר, נאה מראה בעלת

 כחולות. ועיניים שאטני שיער ותמיר,
 נשית, מטופחת, עסק, מנהלת היא

 מעוניינת ובילויים. טיולים אוהבת
 הרבנות, ררך לאו־דווקא רציני, בקשר

 ישר, כלכלית, מסודר אירופי, גבר עם
 48 בגיל חיים, אוהב חוכמת־חיים, בעל
).3/2671(על אותי שאל .55 ער

 נאה, גרוש, ,55 בן ירושלמי הוא •
 מעוניין מבוסס. רציני, מטר, 1.85

 מיקצוע בעלת גבוהה, עם רציני בקשר
 לא קלאסית, מוסיקה אוהבת חופשי,

 אותי שאלי ירושלמית. רצוי מעשנת,
).4/2671( על

★ ★ ★
 גם מרכלים ,מאמינים. הייתם

 בעיתון בדיוק לא המישמר. בעל
 הדו־שבועית בתוספת אלא עצמו,
 שם יש הירוק. הדף הנקראת שלו,

 את הנושא חדש, מדור עכשיו
 ושם המכבסה, המשמעותי השם

 מזכירת בנוסח: סיפורים מספרים
 מזכיר עם רומאן מנהלת \ קיבוץ
׳\. קיבוץ

★ ★ ★
 1.86 גובה ,35 בן אמנותי מעצב •
 בוגרת חכמה, משכילה, מחפש מטר,

 שאר־ בעלת יצירתית, רגישה, בנפשה,
.03־496501 בטלפון הוא ונשמה. רוח

 מאוד, נאה ,41 בת גרושה היא •
עוס מגילה, צעירה נראית מטר, 1.60
 וריקודי- מוסיקה אוהבת בחינוך, קת
 •40 בן עם רציני בקשר מעוניינת עם,

 לא). היא כרגע מבוסס(כי נחמד, פלוס,
 או תל־אביב, ,25133 לת׳׳ד לה כתוב
).5/2671(על אותי שאל
 ,22 בן ואינטליגנטי גאה בחור •
 ליברלי, סימפטי, מטר, 1.78 גובה

 רגישה, נבונה, נאה, להכיר מעוניין
 טלפון המרכז. מאיזור ,25 ער 18 בגיל

.08־225388
 גובה ,20 בן ונחמד יפה חייל •
 יפה. בחורה להכיר מעוניין מטר, 1.80
תל־אביב. ,21134 ת־ד

 אוהבת יפה, ,47 בת גרושה היא •
 פנוי, גבר להכיר תשמח אשר חיים,

 אוהב בנאדם, סולידי, נחמד, סימפטי,
אצ מיספרה איש־בית. גם אבל לבלות,

).6/2671( הוא לי

גפני ליוד
בעלי־וז״ם אוהבת

ר לא באיניברסיסה, ללמוד ת  ב
 מה. עדיין
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