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— סימפטי תעשיין —
 להכיר ישמח 53 בגיל

35 גיל עד בלונדינית
לחברה. לו שתארח

ומיוחדים מצויינים תנאים
 מובטחת), (סודיות בכתב לפנות אנא הנרות לצורך
 ״תעשיין׳. עבור ת״א ,4104 ת.ד. אל צלום, בצרוף

טלפון. מספר לציין רצוי

פעולותיה מרחיבה אדניר חברת
״ניר׳/ הגלידות סדרת של הוצאתה במהלכו מהפכני, מכירות מבצע
 גלידה חבילות אלפי חינם! יחולקו
 ע״י אלה בימים נפתח הרחב לציבור
 לשוק הוצאתה לרגל אדניך חברת

״ניר״. גלידת החדשה: הגלידה של
 אלה בימים הרחיבו אדניר מחלבות

בי לידי בא והדבר יציורם היקף את
 הגלידות סדרת של בהופעתה טוי,

!ומתכו בטעמים — ״ניר״ הביתיות:
 ובפתיחת כה, עד היו לא כמותם נים

 את יקיף אשר מימדים רב פרסום מסע
תקדים. הסר הוא שגם הארץ כל

6)$011/11
106£א2

 ומתכונות בטעמים גלידה המכילות
׳מרהי באריזות והמופיעות חדישות

 הפיתוח תכניות במסגרת באה בות,
 החברה והרחבתן. אדניר ׳מחלבות של

 ואינטנסיבית מלאה בפעילות נמצאת
 לראות כבר ניתן תוצאותיה את אשד

הבע למרות וזאת בשוק, אלה בימים
 קשיי עקב בזמנו בהן שנתקלה• יות

 משקיעים קבוצות הקודמים. הבעלים
בר מתענינות במפעל סירו שנציגיהן

 גדולות פיתוח תוכניות ולהן כישתו
נוספות.

חבי נכללות החדשה ״ניר״ בסדרת
 וניל בטעמים: ביתיות גלידה לות

 ופי- בננה פונץ וניל, ימוקד, שוקולד,
 טהרת על עשויות כולן כאשר רות

 במכונות ומיוצרות הטבעיים החומרים
המשוכל ובשיטות ביותר החדישות

אתיר. חב׳ של המסורת כמיטב לות,
ה ״נייר״, גלידות את לעודד בכדי
 כאמור, החברה, עתה פותחת חדשות
 בשיתוף במימדיו תקדים חסר במבצע
 הקרוי המבצע במסגרת ״צים״. חברת

 לקוחות יזכו הכוכבים״ שבעת ״מבצע
 וזאת חינם! גלידה בחבילות אמיר
 על המודפסים כוכבים 7 שיאספו לאחר

המ בנקודות וימסרום הגלידה עטיפת
ש ענק בהגרלת ישתתפו כן כירה.
 4 תוגרלנד, ובה המבצע בסוף תהיה

לחו״ל. נופש נסיעות
 למבצעים בניגוד מיועד זה מבצע
 גם אלא הרחב לקהל רק לא אחרים,

ו אתיר, גלידות המוכרים לחנוונים
 יוכלו הם גם במבצע, חלק לוקחים

מ ולהגות הגדולה בהגרלה להשתתף
 ל־ מהנסיעות באחת לזכות אפשרות

חו״ל.

במדינה'
ננער

 עצמי שלטון
לפנתרים

הסצי את לראות צריכה היתה גולדה
עד ופנתרות פנתרים מלא אולם נה:
 והסדר השקט זאת, ולמרות — מקום אפם

 היה המקובל, לדימוי בהתאם מוחלטים.
 התפרקות בשלבי להיות צריך המקום

 כידוע, פנתרים, — הכל אחרי מתקדמים.
עש ישבו זאת, במקום נחמדים. לא הם

ב ואורחיהם, נערותיהם הפנתרים, רות
 הערוך הארוך לשולחן מסביב מופתי סדר

 בנימוס הברכה לנאומי האזינו טוב, כל
מופתי.

ה ביום זה היה ושיקום. שריפה,
 מועדת חנוכת בטקס האחרון, שלישי

 הרבה זה היה בירושלים. החדש הפנתרים
 זד, חדש: מועדון חנוכת מטקס יותר
בפנתדים. הכרה טקס

ה מטה את שכילתה השריפה לאחר
 לא היום שעד — בירושלים פנתרים
 הצתה מעשה או מקרית היתה אם התגלה

 ההצעה הפנתרים פעילי בין הועלתה —
 מועדון ניהול את עצמם על יקחו שהם

 נועד ואשר העיר, במרכז השוכן המרתף,
 ימקמו גם כך כדי ותוך — רחוב לנוער

 ראש באש. שעליה שלהם המטה את בו
 — האוקיי את נתן קולק טדי העירייה
מציאות. הפך והרעיון

 בבית השוכנת חמד פינת הוא המרתף
 חדרים, שלושה כולל הוא עתיק. ערבי
קלים. למשקאות קטן ובר אולמות, שני

הפנת תוכניות עשירות. תוכניות
 למדי. עשירות החדש המקום לגבי רים
 דרמה, חוגי במקום לפתוח מתכווגים הם

 ד תרבות פעולות עזר, שיעורי ריקוד,
 לכסות הסכימה ירושלים עיריית ספרייה.

תרמה המקום, הפעלת הוצאות כל את

הפנתרים סמל עם לוי פנתר
— אומר מי

 ביליארד שולחנות דדיו, טלוויזיה, ריהוט,
נוסף. וציוד פונג, ופינג

 הרבה משמעותית — אחרת תוכנית
 סדנאות הקמת הפנתרים: של — יותר

 בהן עץ, ועבודות עדינה מכניקה ללימוד
 נערים שנתיים, חצי במחזורים ילמדו,

 ממוסדות זו, למטרה במיוחד שישוחררו,
 נתן העבודה משרד צעירים. לעבריינים

 — היומרנית לתוכנית הסכמתו את כבר
 עדיין מתקיימים כרגע, המשטרה. גם וכן

המשפטים. משרד עם דיונים
 זו תהיה — בחיוב יענה זה גם אם

 ביותר, מעניין חברתי נסיון של תחילתו
 שנוער מה כי להוכיח, הפנתרים ינסו בו

 לא עצמו, בשביל לעשות יכול עבריין
והזרים. המבוגרים למענו לעשות יצליחו

לקח, הפקיד נוגן, הפקיד
מבורך הפקיד שס יה<

 אשה למדי: שיגרתי היה עצמו המחזה
הפקיד, של אשנבו לפני עמדח נרגזת

ב התחתית בעיר המרכזי הדואר בסניף
 לא צעיר, פקיד ישב האשנב מאחרי חיפה.

 — במיוחד אדיב לא במיוחד, גם־רוח
 בלתי שהיה מה איכפתניק. לא סתם

השניים. בין הדיאלוג היה הפעם, שיגרתי,
 עבורי שיש הודעה ״קיבלתי האשה:

רשום״. בדואר מכתב
 את מוציא ההודעה, את (נוטל הפקיד

 הפנים. ממשרד ״נכון. הרשום): המכתב
בבקשה״. זהות תעודת

 זאת זהות. תעודת לי ״אין האזרחית:
 בתוך כאן, שלי הזהות תעודת אומרת,
הזה״. המכתב

 בתוך יש מה יודעת את ״איך הפקיד:
ן״ בידיים אצלי עוד הוא ל המכתב

יודעת. אני אבל ״כן, האזרחית:
 הזהות תעודת את שבועיים לפני שלחתי

 אז כתובת. לשינוי הפנים, למשרד שלי
אותה״. לי החזירו הם עכשיו

 אני אבל — אה מבין. ״אני הפקיד:
בלי ממך. זהות תעודת צריך זאת בכל

כמועדון) (משחק מרציאנו פנתר
נחמדים? לא שהם —

 את לך לתת לי אסור — זהות תעודת
המכתב״.

ה בפנים התעודה ״אבל האזרחית:
מכתב״.

 לא אני אבל ייודע. אני ״כן, הפקיד:
ת יכול ת  בלי — המכתב את לך ל

זהות״. תעודת
הלאה. וכן הלאה, יוכן

ל בחר ישראלים
 החדשה הקריירה

היופי מלכת של
 ישב התל-אביבי הפידסום איש כץ יורם

ש החדש, הפירסום בתיק ׳מעיין במשרדו,
 חברת של ■מארצות-הברית, עתה זה קיבל

בת עינו נתקלה באשר הענקית, פולרואיד
הח המוצר את שהציגה הדוגמנית מונת
 אותה מכיר שהוא לו נדמה היה דש.

כלשהו. ממקום
 הרעיון על כץ ויתר מספר, שניות לאחד
 בזוז דוגמנית יכיר מהיכן כתף. במשיכת
 עולה המצלמות חברת של השנתי מחזורה

 ישראל, מדינת של השנתי תקציבה על
המיל עשרות בן שלה, הפירסום ותקציב

 דוגמניות- את לשכור לה מאפשר יונים,
 התיק, בעולם. ביותר המפורסמות הצמרת
בישר לפרסם כדי מארצות־הברית שהגיע

 החברה, של החדשה המצלמה את אל
 אחרות מדינות 72ל־ גם במקביל נשלח

 הוא, יכיר מהיכן מטרה. לאותה בעולם,
 המפיצה כזיו צמרת דוגמנית כץ, יורם

? ארצות 72ב־ בינלאומית חברה של מוצר
מהי שנזכר עד שעות, כמה לו לקח זה

 הבינלאומית הצמרת דוגמנית יכיר. כן
 — יצחקוב רינה מאשר אחרת לא היתד.

 וכיום ישראל, של היופי מלכת בשעתו
בבוסטון. ילדים לשני ואם עקרת־בית

 ״אני העולם. גרחגי יפהפיות
 ישראלים מהרבה יותר דינה את מכיר

)26 בממוד (המשך

1772 הזה העולם


