
לרות׳
בחו אחרי מחזר אבא אם לי ״תספר

 בדרן־מנחה, מיילי, רוני האבא, רות."
 כדי שקלים, 20 לילד אחר־כד נותן

+ שישתוק.

מהולנד מיכתב
 אלי כותב לו, קוראים כך רוצ׳ר, הארם

 ביקרתי שעברה בשנה מהולנד: באנגלית,
ולעבודה. חופש לצורך חודש, במשך בישראל

 ואת הארץ את אוהב שאני לדעת נוכחתי
אפש עם קרוב, קשר מחפש אני ולכן אנשיה,

 22 בת ישראלית בחורה עם לנישואין, רות
.29 עד

 תואר בעל משכיל, ,26 בן הולנדי אני
בפו המתעניין נוצרי־פרוטסטאנטי, אקדמי,

 היהודית בדת באמנות, בתרבות, ליטיקה,
אלי. תכתוב מישהי אם אשמח ועוד.

אליו. המיכתב את ואעביר אליי, כיתבי
 האלוף של הפרישה ״למסיבת סמיר:

 אבשלום הזמר את להזמין סוכם הבא
עברית׳״. של בשירו,רגע קור

★ ★ ★
כחולות עיניים

 מה לאכול, אוהבת (״אני רזה לא נאה, היא
 שיער כחולות, עיניים מטר, 1.60 לעשות")

 עיר תושבת בנפרד, חיה ,46 בת שאטני,
 היא שם). יש כבר ערים הקרוב(כמה בדרום
 קאנטרי, — מוסיקה אוהבת כמזכירה, עובדת

אינ מעניין, — בן־זוג מחפשת יוונית, ג׳ז,
 אצלי מיספרה .50ל־ 40 בין בנאדם, טליגנטי,
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★ ★ ★

ביישן קצת
 מטר, 1.70 גובה ,43 בן אקדמאי, רווק, הוא

 ביישן, קצת מאוד, נאה מגילו, צעיר נראה
 יכולה את מעשנת. לא משכילה, יפה, מחפש
.52105 רמת־גן ,563 ת״ד לשלמה, לכתוב

★ ★ ★
 ילד- על לי סיפר אמרגן, גיזרי, יצחק
נפ כל-מיני העושה הקטן, אורן טיפוחיו

להופ יוצא שהוא לפני בטלפטיה: לאות
ואומרת: שקלים, 10 לו נותנת אמו עה,

כרטיס
ר1ביק

 כמוכרת עובדת ,21 אטיאס: מירב
 בנמל-הת- בדיוטי-פרי ושעונים תיקים
 הנדסאית״מח- להיות לומדת עופה,

פתח״תיקווה. תושבת שבים,
מטר. 1.73 יפה, בלונדית, נתונים:

ב מפקד-אוגדה של רל״שית צבא:
צפון.

לר סוסים, על לרכב תחביבים:
סיני. אוכל לאכול קוד,

 אשת-עס- להיות לעתיד: חלום
קים.

חכם. נאה, נאמן, בן״זוג:
כרגע. אין חבר:

כי אושר. בריאות, חשוב: ה
אטיאם מירב

!עמקים מחשבים

נעמי

12!
טוב ראש
 מטר, 1.72 קצוצת־שיער, בלונדית היא
 לה יש מטופחת. מאוד יפה, ירוקות, עיניים

 מחפשת רווקה, היא מרובעת. לא טוב, ראש
 אמרה היא חשוב,״ הכי הדבר זה ״אהבה חבר.

 נאה, גבוה, שיהיה רצוי — אהבתה נשוא לי.
 שאל .40 עד 30 בסביבות חוש־הומור, בעל
).1/2712(על אותי

★ ★ ★

ל רוצים, אתם אם בטלפון, רותי
 מיכתבים ולהכתבת הכותבים על מידע

- 221017.
★ ★ ★

עמוק קשר
 מדעי בתחום אקדמאית ,38 בת רווקה היא
 אנד ,אירופית גוש-דן, תושבת והרוח, החברה

 מתעניין מישהו ואם אינטליגנטית, ביציוזית,
 מטר 1.68 לה יש אריה. מזל היא אז בנושא,

ורזה. נאה והיא גובה,
 משכיל, פנוי, להיות אמור לה המתאים

 ייחודי, ייחוסי שמרגיש אחד — במינו יחיד
 מה־ לא אחרות: במילים או מתחרים. לו שאין

 שיהיה המחפשים. בחוגי הקבועים מסתובבים
לכ אפשר עמוק. לקשר בשל איכותי, רציני,

.310432 רמת־גן ,10017 לת״ד אליה תוב

★ ★ ★
 ״כדי גרושה: זמרת, צנעני מרגלית

 יהיה שהוא צריכה אני אותו, לאהוב
 כל שאיננו כזה צבא־קבע, איש רחוק.

בשבילי." טוב סידור יהיה השבוע,

★ ★ ★

* ★ ורגיש רומנטי
 של ההפקתי לצד שייך ,30 בן רווק הוא

 רגיש, רומנטי, מטר, 1.78 נאה, הבידור, עולם
 קלפטע, לא טובה, בחורה עם טוב קשר מחפש

 עצמאית, טוב, ראש בעלת טוב, נראית נאה,
 הוא אצלי מיספרו המרכז. איזור תושבת
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★ ★ ★

חיה שערוריית בעיקבות גפן, יונתן

 החופש את שלך לעובדים תן
שלהם המתנות את לבחור

לצרכן בועוביר ב המתנות״ ״אלף תלושי
לפרטים:

הארץ ברחבי לצרכן המשביר של הכלבו מבתי אחד לכל או 03־899647 טל: המכירות במח׳ מנור לאמנון פנה
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