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.32 גיל עד שבדים שים1דר אילת לנמל
 צבאי ת1שיר אחרי

טוב גופני כושר ובעלי
הסחאהוז. למקצנע

 להגיע תוכל זו בעבודה
 ל־י 2,000 ■ של ממוצעת למשכורת

לחודש. נטו
 נוספת להכנסה אפשרות ישנה
ששת עבודה ידי על נוספות. ב

 לך יינתנו וארוחות מגורים
 מינימלי במחיר נמלו!) בביתהנמלן

משכורתך. מרבית את לחסוך שתוכל כך
 משפחות לבעלי

נסיון. תקופת לאחר בדיור שרה תינתן

 אילת בנמל לעבוד המעונינים
 שישי יום בכל יפנו

 12.00-9.00 הששת בין
 הנמלים רשות הראשי־ למשרד

תלאביב. 74 פתח־תקוה דרך משא, בית
.426 חדר ,4 קוסה

זהות. תעודת להביא א1
מילואים. ופנקס

 בכתב לפנות גם ניחן
 כח־אדם למדור

ד. נמל ת. ,אילת.37אילת-

הנזנזעדתית הפרסום דשכת

 אוריגינל טבק של חידושים
ו טינוח במוצרי נ ג ל

ק מוצרי לשורת ב ם אוריגינל, ט עדי מיו פו בלבד, לגברים ה ס ה נו רונ ח א  ל
ם מוצרים שניי ם נחשבו כה עד ואשר ארצה שהובאו חד ת חל ת לנ  הבלעדי

ה גברי של ם. אירופ עול ה ו

 נוזלי קרם למקלחת, קצף :אלה במוצרים הוא המדובר
התסרוקת. על השומר וספריי לגוף לושיון) (בודי

ת הקצף ח ל ק מ ק ל שוו מ ם ה לי סו רו אי ם בא ב קו מ תר סבון. ב מכד, ויו
ף כי ס קוי בנו ת העור לנ ביו בו ק הנ א ו ק גם הו ת לו מעני חו שות ל  וגמי

שאיר ת שעות למשך רעננות הרגשת ומ ר רבו ח א ה. ל הרחצ

שיוף׳ ה״בודי ח נועד לו פו טי א הגברי. הגוף עור ל ק הו ל ס ס מ פו ס  ח
מלץ העור מן ויובש מו חר לשימוש ו א ם רחצה ל ר בבריכה, או בי ח א  ל
ר או שיזוף ח א ם. עבודת ל דיי א י ר שמנוני אינו הו תי מו ת ו ח א  הרי
ק של הגברי ב אוריגינל. ט

ם הייר שומר (הספריי גרו ת) על ה ק רו ס ת תר יעיל ה  לגברים אף ביו
א ארוך. שיער בעלי ת על שומר הו ק רו ס ת ם, שעות כל למשד ה  אפילו היו

ם ס הגבר א ת או באופנוע ט מכוני ה ב תי חלונו ם. ש חי תו  אינו גרום הייר פ
ק שמנוני אינו דביק, מעני ת לשיער ו ברק חיו ובריא. טבעי ו

 מיגוון את מעשירים אוריגינל טבק של החדשים המוצרים
 כמתנה לתת מה — הנצחית״ ״הבעייה לפתרון האפשרויות

 — האירופאי לגבר בדומה הישראלי, שהגבר נראה לגבר.
בברכה. אלה חידושים מקבל

 בחיים? אושר מחפשת את
 את תמצאי ב״מטדימוניאל״
לך החסר

 ל״מטרימוניאל״. היום עוד יני
 ירושלים, ,23 שמאי ״מטרימוניאל״,

02—234334 :טלפון

 טרמפ תן
דח״ל

* המיל*ווים טס ראנדוו 0
)38 מעמוד (המשך
 מהווה בעצימת־עין, בקופנהאגן שנסבל
המדינה. בחוקי פגיעה באוסלו

 לא הנורווגי הסניף של התמוטטותו אך
נמש ״אצלנו ביותר. צ׳רלי את הדאיגה

נפ ״הטיבולי סיפר. כרגיל,״ העסקים כים
 תקנה לא והכסף... זורמים, התיירים תח,

מיליון!״ 10ב־ היום אותי

ם אלי שר  הי
ם שי ק ב ה מ ח הנ

ק ני ש ה־ את הזח להעולס מנ
במיש־ כאשר צ׳רלי, אמר ידיים,״

 לליטוף סיגר עישון בין המהודר, רדו
נז ממזכירותיו, אחת של המחוטב עכוזה

 כתב להיות השתוקק שבהם בימים כר
 הפירסום ״אילמלא בסקנדינביה. מעריב

 עיתונאי עדיין היום הייתי הזה, בהעולם
הלירה.״ אחרי ומזיע שרץ מסכן,

 דרכו את שהחל אברג׳יל, צ׳רלי ואכן,
 מוצ־ בשכונת מרובודילדים למישפחה כבן
 המעטות בשנים עשה, שבירושלים ררה

מאוד. ארוכה דרך מאז, שחלפו
הס בדנמרק, לשהותו שנים כחמש תוך

 כשוטף־כלים כעיתונאי־חוץ, לשמש פיק
 ראשי כעוזר־מלצר מיסעדה, של במיטבח

כשו בקופנהאגן, המפואר פאלאס במלון
כ לורנס, סט. הצף המלון למיסעדת תף

 וכי פורנוגרפיות, חוברות בצילומי דוגמן
נהג-מונית.

 עם המתחכך הפשוט, רעיונו בזכות כיום,
 על מולך הוא עליו, עובר אינו אך החוק

 בנושא שעיסוקה רחבת־מימדים קיסרות
והמזון. הנשימה אחרי לאדם ביותר החשוב
שבנו יודע הוא על־בטוח. הולד והוא

 תהיה. לא ולעולם אינפלציה, אין שלו שא
 הוא תמיד, ויהיה היה לסחורתו ביקוש
 את וגורף הדופק, על האצבע את מחזיק

זה. אחר בזה המיליונים
 אינגה מצלצל. שולחנו שעל הטלפון
 והיא עבודתה, את סיימה כי מודיעה,

מכ ליד חדש. לקוח עבור כעת פנוייה
רשו שעליו לוח, ניצב צ׳רלי של תבתי
 הערב, ה׳,עובדות״ הנערות שמות מים
 מצידו אינגה של שמה את מעביר הוא

לשמאלו. הלוח, של הימני
 מסביר ■תחנת־מוניות,״ כמו זה ״אצלי

״מו ביותר. טוב לו המוכרת בדרך צירלי
 מונית חוזרת, מונית לדרך, יוצאת נית

 שיהיה צריך הבחורות. גם וכך מתפנה...
סדר.״

 שר הוא המכתבה ממגירות אחת מתוך
מצור שאליהם מיכתבים של צרור לף

 הבחורות הן ״אלו תצלומי־עירום. פים
 אומר. הוא תשלום,״ כל ללא ש,נותנות'

 ומודיעות בגברים, מעוניינות פשוט ״הן
לקזפנהאגן.״ מגיעות הן מתי במיכתב לי

ה אל מ ח ל מי  — ה
ה ר חז ב ו

 חוברת הוא ראנדוו של הענפים חד
 לבין נשים בין התכתבויות ובה
מפגי צ׳רלי אצל פרי־קלאן. בשם גברים,

 תשלום תמורת המינים. שני בני את שים
 האשד, מקבלת ישראליות לירות 50 של
 מחיר לשלם החייב גבר, של כתובתו את

 ״אם צ׳רלי. אומר בזול,״ זה ״וגם כפול,
 של הנערות אצל טיפול לקבל ירצה הוא

 לירות 500 לשלם יצטרך שלי, ה,דיר׳
 הראשונה.״ השעה תמורת

 בע״ירום תצלומים של דוגמות הקיר, על
 נראה שבה אחת התמונות, בין אד מלא.

 שרוף, טנק ליד במדי־צה״ל, נצנחן צ׳רלי
 יום- מילחמת פרצה כאשר רובה. מניף

 העסק דלתות את צ׳רלי נעל הכיפורים,
 כאשר לנמל-התעופה. ואץ שלו המשגשג

 לו שמרו שבועות, שישה כעבור חזר,
אמונים. נערותיו

 ״סתם אומר. הוא טובה,״ סיבה לזה ״יש
של מהרווחים אחוז 50 מהן לוקח סרסור

 אותן. מנצלים שלא יודעות הן אצלי הן.
 בפה־מלא הנחה אצלי שדורשים היחידים

 בשליחות באים הישראליים. דווקא הם
 אל טלפון מרימים — ובערב רישמית,

 בהנחה.״ בת־לווייה, לקבל צ׳רלי
 אחד. עם כולנו לעשות, ״מה נאנח. הוא
ה מיצווה. — שכר־מיצווה לעזור. צריך
 אינו איתן, בסיס על עומד שהעסק עיקר
 אפשר היצר על כלכליים. למשברים צפוי

בטוחה.״ פרנסה זאת לסמוך, תמיד

1נ>7ה הזה הסולת38




