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 נמס קפה צנצנות או מקופסאות תויות 3 הסר .1
״עלית״.

תן שמך את התויות אחת גב על ציין .3  שם וכן וכתונ
 במשפט כתוב הקפה. את קנית בה החנות וכתובת

 קפה מעדיף הנך מדוע — שהיא) שפה (בכל קצר
״עלית״. נמס

 עלית ״עם עליה ציין למעטפה, התויות 3 את הכנס .3
 בע״מ, עלית הכתובת לפי ושלח לחו״ל״, טיול —

תל־אביב. ,9117 ת.ד.
 מעטפות של מוגבל בלתי מספר לשלוח יכול הנן .4

 מהן (שבאחת תויות 3 תהיינה מעטפה שבכל ובלבד
לעיל). הנזכרים הפרטים יצויינו
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לאירופה חינם

ח ל ד תויותיר ש היום! עו
יעקבסון ד״ר פרסום

$ ח530ש9]נז7
בשערות בסף

 הבמה כוכבת ג׳ורג׳, מריאנה הגב׳
 התשע במאה בפריז המוסיקלית

להו מיוחד מינהל לה היה עשרה,
 בכל :ועושרה הצלחתה רב את כיח

 שערותיה את מסלסלת היתד, לילה
 של שטר סביב תלתל כל וכורכת

 ב־ מטילה היתר, שאותו פרנק, 100
 שכאשר פלא לא לאשפה. בבוקר

 ובהו־ בעוני חייתה מגדולתה ירדה
סר־כל.

 אופרה זמרת כמו בזבזנית אינך אם
 להיות רוצה זאת ובכל מטורפת,
 לך קני — ממנה פחות לא מהודרת

 הידור המשלבים ״מרסי״ גרבי את
 השנה גם ימים. לאורך איכות עם

 בארנקון ״מרסי״ שישיית את תמצאי
 מקום. לכל אותך המלווה המהודר

 בצבע השנה מיוצרים ״מרסי״ גרבי
 שעל היחידים והם ״רומא״ החדיש

 האורך, מידת גם מסומנת אריזתם
 — לבחירתך מושלמת. להתאמה

קריסטל. או רשת
ט1 > ת ש ג ע מ א ו י נ ב ר ג ב

בביתן עבו החזק
לטלפון שיענה

אוטו אלקטרוני ציוד מספקים אנו
 לטלפון קריאות על שיענה מטי

העדרך. בזמן אליך
 טלפון שיחות של הקלטות וכן

אליך.
טלפון. מגבירי

מקציייייס הקלטה מכשירי *

ותק סרטים על הקלטה שרות *
ובחוץ. בסטודיו ליטים

 של ותיקונים השכרה שרות *
ההקלטה. מכשירי סוגי כל
 / להקלטה ישראלי שרות

 שלום רה׳ ת״א דוקטור, רדיו
.244118 טלפון ,18 עליכם

(בר־קמא) גרג״ ״אולפן
 באוקטובר, 20 א׳, ביום פותח

 וחיפה תל־אביב בירושלים,
חדשיים של ערב קורם

יקצו־נות
אנגלית ו/או עברית

ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו  :הרשמה מ
 236209 טלפון ,5 גורדון : ת״א

 ״במעלה״. בית־ספר :היפה
ם רי ש רו 18 בצלאל רח׳ ״הפקיד״. : י

ד מ ל

חשבונותהנהדת
ן ו כ מ ב

ספרי בעזרת

א י ב ל

ג׳ מזורז בוקר קורם *
ג׳ יסודי ערב קורס *

ד׳ למתקדמים קורם *
למדופלמים קורם *

23/10 הפתיחה
 ד, סמולנסקין רחוב תל־אביב,

 .90 בן־יהודד, מפנת
 על־יד ,21 הילד שדרת רמת־גן,

״אורדע*. קולנוע

דרושות

יפות בחורות
 כדוגמניות מחוטב גוף ובעלות

שנה. ללוחות ביקיני לצילומי

ראיון לקביעת 239285 לטלפן

מכתבים
שלום שד אופנפיכה

 של לגישושי־שלום אלה בימים אנו עדים
 לתחילתה תיקווה והולכת מסתמנת ממש.

הבנה. של
הקיצונ החוגים מייד התעוררו זאת, עם

 יוזמת־ כל ולמנוע להכשיל בינינו יים
שלום.
לפעי המאמצים כל את לרכז על־כן יש
 עידוד בכיוון ואינטנסיבית מוגברת לות

החיובית. המגמה
 המחנה מצד סימן לכל פירסום לתת יש

לעודדו. אפשר אשר שכנגד,
 חיובית יוזמה ולטפח לעודד להסביר, יש
 וב־ בכנסת בעיתונות, שהיא: צורה בכל

פומביות. אסיפות
שלום. של לאופנסיבה השעה עתה

 להישאר רוצים הם וגם אנו גם — כולנו
זכאים! וגם בחיים,

 רמת־גן לבנה, א.

הפדליטיקאיים מחלת
דייו. משה שר־הביטחון, את מבין לא אני

 הוא אחד מצד
 ארץ־ מאנשי מונע

 השלימוז ישראל
 ב־ בחברון להפגין

 .ובכך ,חג־ד,סוכות
ה את יוצר הוא

 נגד שהוא רושם
 והתנחלות סיפוח

בשטחים.
 הוא זד, אחרי יום
סטודנ בפני מרצד,

 התרבות בהיכל טים
 ״ההתנחלות ואומר:
דח על־ידי תיעשה
סל שירימו פורים

בשקט.״ עים
 הזאת במחלה ניתפס דיין משה שגם חבל

 אומרים שיום בארצנו, הפוליטיקאים של
הגמור. ההיפך את ולמחרת כך

רמת־גן נחשון, משה

הדת פרחחי
 (העולם לקרוא התפלאנו כתושבי־נהריה

 לאורך שרשרת נמתחת שבעירנו 0623 הזה
שבת. בלילות הכביש

שנמת שהשרשרת קראנו כאשר נחררנו
ל גרמה נהריה, במרכז בית־כנסת ליד חה

חמורה. תאונה
 לאסונות! עוד תיגרום לא הנ״ל השרשרת

 ואם לנסרה. דאגנו 11.10.68ה־ בתאריך
 יהיה גורלן נוספות, שרשרות תימתחנה

דומה!
 היודעים אחרים קוראים כי היה רצוי אך

 אדם חיי סיכון של נוספים מיקרים על
 והיא למערכת ידווחו הדת, פרחחי על־ידי
 אלו, מיפגעים על הזהרות תפרסם מצידה

לסלקם. יהיה שאפשר כדי
בשמנו. חותמים איננו מובנות מסיבות

נהריה אלמונים,

חייל של תודתו
 ציבור בקרב המפעמת ההתמרמרות כנגד

והאזרחים החיילים
בעלי־ התעלמות על

העומ מחיילים רכב
 הדרכים בצירי דים

 אני לטרמפ, ומחכים
 שעדיין לציין חייב

התיקווה. עבוד, לא
עיתוג־ באמצעות

 להודות הרשוני כם,
שמיס־ הטנדר לנהג
 אשר 103־118 פרו
 עוד עם אותי, אסף

ב־ ,חיילים חמישה
 והסיענו באר־שבע

למ תל־אביב, עד
 חפצו שמחוז רות
לציון. ראשון היה

— בכך די ולא
 הנסיעה של בסופה

בבק לכבדנו דאג
תסס. בוקי
 נהג וכל יתן מי
וילמד. יקרא יראה,
צה״ל מיקי, סדן
 סרן של דיוקנו ס

תמונה, ראה — על־ידו שצוייר כפי מיקי,

וחטרמפ הסוד
 הארץ. של ולרוחבה לאורכה נוסע אני
חיילים. מליאה מכוניתי כלל בדרך

ש לא־פעם קורה אלה חיילים בהסיעי

מיקי

נחשון

1625 הזה העולם6


