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מ ע ב
**£1 עמיחי איתן

מזיקים הדברת
תיקנים(נ׳וקים),! והדברת מומחים

^ ובגדים, ספרים חרקי עץ, תולעי
' ומניעת וארועים מיוחד עירפוו מעופפים. וחרקים יתושים ̂ .

^6 עין רח׳ רמת־גן ^2 די 03־75־22־777 טל. ,2272 ת.ד. ,18 מו

ה ר מי ש ל ב ־ ע שן כו ר ך! ת או רי ב

לרות•
מניז־יורק קריאה
 אליי כתב והוא אבי, לו קוראים
 שנתיים זה נמצא הוא שם מניו־יורק,

 עוסק והוא מישרד־נסיעות, לו יש וחצי.
 ות־ פרטית לצריכה בקידום־מוצרים גם

עשייתית.
אינ מטר, 1.85 גובה ,37 בן הוא

 שקם מנומס, שאפתן, רציני, טליגנטי,
 פנוי הוא עצמו. על מעיד הוא כך —

 להכיר ו״רוצה לארץ מאוד קשור בלי,
 צבאי, שרות לאחר ישראלית צעירה

 אפשרי מערכיה, איבדה לא שעוד אחת
חטו תהיה שהיא לו חשוב מסורתית.״

 ומבחוץ, מבפנים איכותית על־אמת, בה
 הסלקטיביות כל עם ״אני, מעשנת. לא

 אומר, הוא נוח,״ אדם בהחלט שלי,
 לא הוא ואמינות נאמנות שעל ומוסיף

להתפשר. מוכן
 — על־חשבוני ״כרטיס מסיים: והוא
 פלוס טלפון בהמשך. ייתכן בהחלט
 שצעירה חושב לא אני חובה.—תמונה

 בוגרת ,19 בת אפילו או 26 עד 21 בגיל
מק להירתע צריכה ובנפשה, ברוחה
 שאלי אליי." להצטרף הצנועה, ריאתי
).1/2686(על אותי

★ ★ ★
 המדהים לדימיון שם־לב מישהו

 ושחקנית, זמרת ארמוני, דפנה בין
ת לבין בנ האוסטרלית הסידרה כו

המו הים, אל הולכים הנחלים כל
פילדלפיהז בתפקיד פיעה

מאירת מטופחת
תו במיקצועה, דיילת־תיירות היא

 נראית מטר), 1.78(גבוהה אילת, שבת
 מטופחת פחות, נראית אבל 44 בת טוב,

 אחד שרק לשלושה, ואם גרושה מאוד,
 אדמדם שיער לה יש־ בבית. איתה מהם

 תמידי, שיזפון ירוקות, עיניים ארוך,
שימחת״חיים.

 רציני, גבר להכיר רוצה )2/2686(
 נאה, ,50 עד 45 בין איש־שיחה, מעניין,
 ושיהיה מטר. 1.80 מינימום שגובהו

 שהיא כמה לה יש שנשואים כיוון פנוי,
 מיטה־ הם לדעתה מספיק, ודי, רוצה,
 קבע חתמה לא היא וכאב־לב. חולה

 מד היא נסיר־החלומות ולמען באילת,
כתובת. לשנות כנה

★ ★ ★
 לרמת־ 24 בקו השבוע נסעתי

חק היה צהריים. בשעת אביב,  דו
 את שמעתי פיצוי בתור אבל נוראי,

שהצטו התיכוניסטים של ההומור
 אם מה ״אז צעק: אחד לידי. פפו

 אומר זה אותך, רואה לא הנהג
 ואחר־כן לשלמן״ צריך לא שאתה

 עכשיו! כאן! ״מה: צעקה: עוד באה
בגדים!" עם באוטובוס!

★ ★ ★

היש את למצות
בת היש את למצות יודעת את ״אם

חיו בך יש אם ובהומור, ברגישות בונה,
הו בעל ,35 בן אקדמאי אני וחן, ניות
 בעל רחב־אופקים, מטר, 1.75 נאה, פעה

 חדש לקשר פתוח וסובלנות, מודעות
).3/2686(על אותי שאלי וטוב.״

ת אה־־יבת דויז ה

רום שרית
ר1מ1ש־ה1ח והכוון חטוב וף1

 כלבים חתולים, מככבים בחיים, עליה האהובים הדברים ברשימת
 שני את רק לא כולם, את אוהבת היא בצמרת. אי-שם בכלל, וחיות

 מינטה, החתולה ואת וקלאריטה, קנגה שלה, הפרטיים הכלבים
ירוקת-העיניים.

 יש וחצי, השלוש בן ליאור פלוס גרושה ,32 בת רום, לשרית גם
 הומור והמון חטוב גוף ארוך, בלונדי שיער גם לה יש ירוקות. עיניים

ושימחת־חיים.
 אבל בארצות-הברית, וטרינאדית רפואה למדה היא הצבא אחרי

 בעבודה רבות שעות מעבירה היא וחזרה. לארץ התגעגעה שנה כעבור
ת, באגודת התנדבותית  למצוא שם מתאמצת כשהיא אס־או״אס-חיו

 רוצה שהיא• המטר עזובים. ולכלבים לחתולים מאמצים בתים
 לפיתרונות להגיע לא כדי וחתולות, כלבות לעקר חייבים להעביר:
הרג. ניסויים, - משוטטות לחיות אכזריים
 של המישפחתי בעסק עובדת היא חיות, מצילה לא שדית כאשר

 בעונש שהיא כיוון לצילום, צורפה לא אגב, מינטה, הוצאת״טפרים.
 על הפעם בבית, פיסי עשתה שוב היא במירפסת. סגורה עכשיו,
הרטיבות. בגלל שימוש מכלל שיצא האלקטרוני, המענה
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