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ביחד להיות
אלקטרו איש רווק, ,29 בן הוא
 רזה, ולא שמן לא מטר, 1.70 ניקה,
 יש שאומרים, מה (״זה מאוד נאה
סי לספר טעם אין והרי כיסוי, לזה

 את רואים נפגשים כאשר כי פורים,
האמת.״)

 של מוסיקה טיולים, אוהב הוא
 ארץ־ישראל, ושירי 60ה־ שנות

 אותך, מחפש ביחד. להיות לבלות,
 כי צעירה, חזות בעלת ,28־22 בגיל
 אינטליגנטית, צעיר, נראה הוא

רגי לקשר, פתוחה בנפשה, בוגרת
שמח אחת לא עצמאית, חמה, שה,
אליה. יבואו שהדברים כה

 שהוא קטע לי הכתיב הוא לסיום
 רוצה ״אני לו: מתאים ואשר קרא,

 להוקיר להיצמד, בלי אותך לאהוב
 אלייך להתקרב לשפוט, בלי אותך

 לת״ד לו כתבי לפלוש.״ בלי
 לך בא לא ואם תל־אביב. ,31822
 ).1/2728(על אותי שאלי לכתוב,

★ ★ ★
משלן עולם
 מכפי צעירה נראית ,38 בת היא
 (באמת!) נאה הופעה בעלת גילה,

 כיועצת עובדת פנויה, אקדמאית,
 קולנוע, קריאה, אוהבת אירגונית,

אמנות.
 להכיר, מעוניינת )2/2728(

 לו שיש החושב גבר רציני, לקשר
 עולם בעל הישגי, להציע, מה

 מטר, 1.80ה־ בסביבות נאה, משלו,
 אינו הגיל רחבים, אופקים בעל

משנה.
אתחתן מתי

 הכירולוג את השבוע פגשתי
 הושטתי דסה, משה בכף־יד) (קורא

 שיהיו לשמוע ושמחתי ידי, את לו
וקשר ומעניינים, ארוכים חיים לי

שנתיים. תוך החיים, לכל רציני
 מכל להתפעל שגמרתי אחרי
 תכונות־ לגבי שלו הבול קליעות־

 ועד מכאן סקרנית שלי(״את האופי
 אם אותו שאלתי חדשה״) להודעה

 והוא בכם, גם לטפל מוכן יהיה הוא
הסכים.

שיכ מי כל לכם: הצעתי הנה אז
 בעבר) הכתיב (או מיכתב לי תיב
 ,3 (גורדון למערכת לשלוח יכול

 פוטו־ (במכונת צילום תל־אביב)
 כף־ — שימני מי כף־ידו. של קופי)

שמאל. — ששמאלי מי ימין, יד
 לצרף אפשר כף־היר תצלום אל

 רסה. יענה שעליהן שאלות, כמה
 מתי כמו קשות, שאלות אפילו

 לא זה ולמה בכלל, ואם אתחתן,
לי. קורה

בהירה חטובה
 מטר, 1.60 חטובה, חתיכית, היא
רוו כדבריה, וקומפקטית״, ״קטנה

 איכותית, בהירה, ,30ה־ בסוף קה
 יפה, שהיא עליה אומרים חכמה,

 ל־ הרבה ובאה בירושלים מתגוררת
 גבר להכיר מעוניינת תל־אביב.

 נאה, הופעה בעל ומיוחד, איכותי
 על אותי שאל .40וד בסביבות
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 ול- למידע בטלפון, רותי
.03־221017 טל' - הכתבה

הסכסולזגית
התחילה

להתפשט
היא ,23 בת גולדברג, ורד

 היא למעשה, רקדנית׳־בטן.
 ״רוק־ לעוגמח לקרוא מעדיפה

 והטיעון מיזרחי״, ריקוד דת
 רוקדים הר* הגיתי: נשמע שלה
 לא זה אומרת, היא הגוף, בכל
בטן. רק

 זה, בעיסוק לאחרות יחסית
 פחות הי כיום דקת־גו. היא

 לדבריה, פעם, מאשר מלאות
 במצריים. אפילו

בפתח־תיקתה, נולדה היא

 היתה היא ובצבא עין־דור,
 ורד מהחיים: סיפור מ״כית.
הת בחתונה. להופיע הוזמנה

 מי ידעה שלא שהכלה, ברר
 חניכה. היתה לרקוד, תבוא
 כמעט הפלה טירונות.ב שלה

התעלפה.

גולדברג ורד
 התבלפה בגופם הכלה
 ב־ ורד הופיעה לא־מזמן

 על התז־ש סרט־המתיתות
 סכסולוגית בתפקיד הפנים

 בבית״אבות. הרצאה הנושאת
 רצינית נראית ■זיא בהתחל■

 ש*ער מישקפייס, - !*ועת
 תוך אבל צנועים, בגדים אסוף,

 עלסכסהיאנית* דיבורים כדי
ה לתדהמת להתנועע, חילה

את להשיל לרקוד, קשישים,
י

נבנד-דיקוד. נשארת שהיא
לבוא ממנה ביקשו החבריה :

שנית.




