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ותוססת עצמאית

 על להישען הזמן הגיע ״אולי
 ,45 בת היא לי. אמרה היא מישהו,״

 עצמאית, מטר, 1.62 נאה, רווקה,
 חוש־ בעלת אינטליגנטית, תוססת,
 — עיסוקה מעניינת. הומור,

בתחום־התיקשורת.
 למע־ ,להכיר מבקשת )1/2730(

 חכם, גבר ממושכת, רכת־יחסים
 (״זה רגיש גברי, רציני, משכיל,

 .50ה־ בסביבות ליי) חשוב מאוד
★ ★ ★

בא (״אפילו בטלפון" ״רותי
 בטלפון!״ כזה שרות אין מריקה

 בשיחת־ ,בהתפעלות לי אמר
 בלוט־ המתגורר ישראלי חוץ,

.03־221017ב־ כתמיד אנג׳לס)
★ ★ ★

להתחתן בעניין
 מוצא צבר, ,31 בן אקדמאי הוא
 במיקצועו, הנדסאי רווק, אירופי,

 1.65 מאוד, נאה שומר־מסורת,
 ידידים זוג פתוח. חברותי, מטר,

 אותו,. לחתן שמתים שלו, טובים
סובה״. ״נשמה שהוא אומרים

 עם להתחתן בעניין הוא אז
 יותר, קצת או ,26 גיל עד צעירה
החל• משכילה, מסורתית, עדינה,

נעים לא
שהת בן־אמוץ, דן של הסיפור

 שלושה לפני הזה בהשלם פרסם
שלמ רותי, בשם בת על שבועות,

מת רחל לאמה והגישה לרקום, דה
 רקום שעליה קטנה מיטפחת — נה

 לי הזכיר רחל״, ״קבר שחור בחוט
משהו.

 בת כשהייתי שנים, כמה לפני
 גיוס, לפני היה שלי והחבר ,17

 קראו בקשה(אז צה״ל לגלי שלחתי
 את לו להשמיע שיח עם ד״ש לזה
 צ׳ארלס. ריי של ג׳ק״ לדרף ״צא
 התברר כאשר נעים לא מאוד היה

 היא השיר של השנייה שהשורה
 לעולם." לעולם, תחזור ״ושלא

לעמי). (מוקדש
★ ★ ★

רומנטי אמן
 ורוצה רווק, ״עריץ ,39 בן הוא

 מטר, 1.78 נאה, כדבריו, להתחתן,״
 בציור עוסק בנישמתו, אמן רומנטי,

 נותן נריב, אינטלקטואל, ובצילום.
 )4/2730( פתוח. מעצמו, הרבה
 גדולת- לא עדינה, בת־זוג מחפש

 צעירה אמיתית, נאה, מימדים,
מרובעת. לא שיגרתית, לא ברוחה,

★ ★ ★

ואחרי לפני
מאפרת היא הרשקוביץ פנינית

הרשקוביץ פנינית
אחרי לפני

 בחיים, רוצה היא מה שיודעת טית,
).2/2730( הוא אצלי מיספרו יפה.

★ ★ ★

נישואין ברי ילד
למ ניסתה היא שנתיים לפני

 בעזרת תינוק להולדת פרטנר צוא
 ועכשיו הצליחה, לא הזה, המדור

 רוצה )3/2730( שנית. מנסה היא
 נישואין, בלי לעולם, ילד להביא

 איננה שהיא להתחייב מוכנה והיא
האב. מן דבר רוצה

 נאה, גננת, ,32 בת רווקה היא
ירו עיניים בהיר, שיער מטר, 1.68
אפש לי ״יש בחיים. מסודרת קות,
בכו הילד את ולפרנס לגדל רות
 ״מהאב אומרת, היא עצמי," חות
 שאוכל אחד: דבר רק רוצה אני

 זה לילדי: ולומר עליו להצביע
 מתחיל שלה הטלפון מיספר אביך.״

 הספרות שאר את לקבל כדי .04ב־
אליי. לחייג תצטרכו

להצ טרחה היא ולכן במיקצועה,
שיפו ואחרי לפני פעמיים: טלם
 שיכון תושבת ,22 בת היא צים.

 למדה היא המיקצוע את בבלי.
 אותה המעניין והתחום בלונדון,

 היא קולנועי. איפור הינו ביותר
 הזה: בתחום הכל לעשות יודעת

 מחלות־ ,חתכים כוויות, צלקות,
 דברים מיני וכל אקדח פגיעת עור,

אחרים. נוראים
אה בחיים: לרעתה, חשוב, הכי

 בן־זוגה אצל זה. בסדר וכסף, בה
 אמת, חוכמה, למצוא רוצה היא

 רגישות רבים, בתחומים התמצאות
 שלי.״) לרצונות אליי, (״בעיקר

★ ★ ★ 
רציני ירושלמי

 אוהב עצמאי, ,30 בן רווק הוא
 שקטים, ובילויים מוסיקה טיולים,
 למטרה בחורה להכיר מעוניין
 לטלפון אליו צלצלי רצינית.
.02־245444
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