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השלישי הפרק

 אבל השניה, בפעם עכשיו נשוי הוא
 הפרק את לפתוח התנגדות שום לו אין

ה יהיה, שזה בתנאי בחייו, השייישי
 קבלן, ,42 בן הוא וטוב. חזק פרק פעם,

מטר. 1.74 טוב, נראה לשניים, אב
 לו, ריק פנויים, ערבים המון לו יש
 מושכת, אינטליגנטית, מישהי לו חסרה

 זאת בחיים. רגע כל לנצל שרוצה
 נשואה. או גרושה רווקה, להיות יכולה
 או תל־אביב, ,21380 לת׳׳ד אליו כתבי
 ).1/2677(על אותי שאלי

★ ★ ★
ריק בית

במר עיר תושבי זוג, על שמעתי
 חברות- מפרנסים אשר הארץ, כז

 הוא חודשים לכמה אחת הובלה.
 כמעט בית ומוצא העבודה, מן חוזר
 הרהיטים את לקחה היא ריק.

 כלי- תמונות, שטיחים, שלה,
 ואת הילדה את בגדיה, כל מיטבח,
 והובילה הילדה, של חדרה תכולת

 הוא, בחיפה. הוריה לבית הכל
 ומחכה. בשקט יושב למוד״ניסיוו,

 אומרת מצלצלת, היא שבוע כעבור
 שולח הוא ואז אותו, אוהבת שהיא
 אותה להביא כדי משאית, אליה

 יש מאיפה הבית. חצי עם בחזרה
 מפחד רק אני, לזהן! הכוח לה

 כבר תקועה והפירוקים, האריזות
הדירה. באותה שנה 15

★ ★ ★
מרכה מחפש

 מסה טבע, חובב גברי, אינטלקטואל
 מלכה מחפש מ״ט, בן מעשן, לא ומעש,

 תיקו ולהגשמת הררי לשח ונשית נאה
 ,88 לת״ד כתבי הלא־מיידי. בעתיד

 לך תודה הזדמנות, באותה רחובות.
 על משם) אני (גם הרחובותי ידידי

 — לד אגיד מה לי. ששלחת ההברקות
שוב? תנסה אולי הסתנוורתי. לא

ירו אברך על בעיתון קראתי
ל מאמין לא שהוא שטען שלמי,

 מכיוון פוליטיקאים, של הבטחות
 לסבתא הבטיחו הבחירות שלפני

 לאגודת־ תצביע היא שאם שלו
 לאריכות״ימים. תזכה היא ישראל,
נפ היא הבחירות אחרי יומיים

טרה.

ביקור כרטיס
 בן״עמי דודו שם:

 בן מלידה, ירושלמי נתונים:
 מטר. 1.86 גובה: ,24

 אופנה, ועיצוב ייצור עיסוקים:
צילום.

ב רק בינתיים סקי, תחביב:
חרמון.

וממו גדולה היתה, אהבה:
כי שנה, חצי לפני נפרדו שכת,

בדעמי דודי
צ׳ינם אנפנה, סקי.

 להתחתן". רציתי בדיוק ״לא
ה כבר והוא נשואה, כבר היא

תאושש.
 גיל לפני לא להתחתן: יסכים

34.
מתו עדינה, רצוי)ת: תכונות

חכמה. קה,
תל־אביב. מועדפת: עיר

שקטה. פאנק, מוסיקה:
 מיכנסיים אופנתיים: טיפים
 - צבעים שלושת״רבעי; באורן
 חום של שילוב שחור, בעיקר
סגול. ושחור,

★ ★ ★
מסף קשר
 נאה, הופעה ,44 בן מישפטן, הוא

 נוסף, קשר מחפש אשר נשוי מטר, 1.86
 כמותו, מישהי עם למיסגרת, מחוץ

 בראש שתהיה נחמדה, פתוחה, נשואה,
 ,32161 לת״ד אליו כתבי איתו. 'אחד

).2/2677(על אותי שאלי או תל־אביב,

בלי גרושה
 אקדמאית, ילדים, בלי גרושה היא

 למטרה בהיכרות מעוניינת אירופית,
 ער להיות יכול מבוגר, גבר עם רצינית

 מבוסס אינטליגנטי, אירופי, שיהיה ,65
 תל״אביב מאיזור רצוי חומרית, מבחינה
 ירושלים. ,3265 בת״ד היא והמרכז.

★ ★ ★
★ ★ ★

 מקריית־ ולריימונד מנתניה לערה
 עבור מיכתבים אליי כתבתן שמונה:

 מצטערת, במרור. מיכתב שפירסם גבר,
 רוצות אתן אם לגביו. אקטואלי לא זה

 אליי, צלצלו משלכן, מיכתבים לפרסם
שוב. אליי כיתבו או

 ג׳ואן האמריקאית הבדרנית
שמ ילדה ״הייתי מספרת: ריברס

 הכיתה של בתמונת-מחזור נה.
הראשונה." השורה הייתי

.221017 — בטלפון רותי

ברתרית
מקישינב

 שטיצברג. מרינה לה קוראים
להי קשה שקצת שם־מישפחה

 לשנות כוונות לה אין אבל גוי,
 מיוחד". ״שם שזה כיוון אותו,

 יודעת, אינה היא הפירוש את
הד". פיסגת כמו ״משהו
 כחולות עיניים חטוב, גוף מטר, 1.72 גובה ,20 בת בלונדית, היא

 ברית־ מקישינב, מישפחתה עם עלתה היא 11 בגיל ומלוכסנות.
לעלות. שיוכלו כדי הכל, שם השאירו הציונים ההורים המועצות.
 וגם חברת״תמרוקים, של כדיילת־יופי עובדת החיפאית מרינה
 בעקבות צימחונית, היא המצלמות. ומול המסלול על מדגמנת,

 ללמוד הקרוב: לעתיד תוכנית בשר. אכלה שלא חברה עם מגורים
אותה. שמעניין תחום וליחסי״ציבור, לפירסום בקורס

שטיצברו. מרמה
עיד־התכחז בעלת


