
קיבוצני ירידה. למנוע *
שמו ועירוניות מושבניקיות קיות׳
 עם נישואין קשרי לקשור כנות

 צבא־קבע ואנשי תיכון בוגרי
 25 גילאי חסרי־מישפחה, (צברים)

 מהארץ ירידה למנוע ובכך 35 עד
נתניה. ,922 לת.ד. לפנות נא —

 את אם מחכה. משוגע *
 מחכה ,24 עד 20 בת וחמודה, סנה
ש 24 בן יפה־רגש ״משוגע״ לד

 :טלפון סנטימטרים. 193 גובהו
שוקי. ,03—803508

 ארצות- תושב שיבקרו. *
ידי גבוה, רזה, מתורבת, הברית,

 ישראליות להכיר מעוניין דותי,
שם. שייבקרו

,014£ £ £  11. מ£41,41, 3559 ז
 54(ז-א1£00, 04£1£0£א.14,

.11.8.4 ,92104
 ,27 בת ונחמד. משביל *

 אקדמאית, וגם וגבוהה נחמדה
ה ונחמד משכיל בחור מחפשת
 סנטימטרים. 180ל־ מעל מתנוסס

.61373 מיקוד תל-אביב, 37353 ת.ד.
 רווקה ילדים. עם אפשר *

 בקשר מעוניינת ועדינה, רזה ),35(
 וסימפטי, תרבותי פנוי, עם רציני

 ,36852 ת.ד. ילדים. עם אפשרי
.61368 מיקוד תל-אביב,

רווק, חמודות. כהורות *
 בחורות להכיר מעוניין 27 בן

 ת.ד. .26 עד 22 בגילאים חמודות
חולון. ,2625

 סטודנט מבוגרת. אשה *
 מבוגרת אשה להכיר מעוניין 27 בן

חיפה. ,3771 ת.ד. כנה. לידידות
 ביישן משותפים. מגורים *

בצעירה מעוניין דירה עם 30 בן

 למגורים גם אפשרי משותף. לבילוי
תל־אביב. ,36918 ת.ד. משותפים.

מיד־ליד

חיתו 60 למכירה חיתולים. *
 7.5ל־ 5 בין לתינוק, פנזפרם לים

 שני שקל. 200 תמורת קילוגרם,
 עגלת של עליון וחלק סל-קלים

 :טלפון כל־אחד. שקל 50 — שכיבה
.03־455790

ט ט ל פ ת קו ס

 קומפלט סט בהזדמנות *
ול לקנות — וידיאו לצילומי

ול (חתונה) לצלם ישר נסוע
הרא הדולרים 250 את עשות

 + נייד וידיאו־טייפ שונים.
 + חצובה !+ מצלמה + ספק

 אריזה + אביזרים ׳+ תאורה
.04־245521 טלפון מיוחדת.

 מיטת למכירה מיזרון. גם *
 מיזרון עם מצויין במצב תינוק

 שלושה וכן שקל, 250 תמורת
כל שקל 50 לקסטות, מיתקנים

.03—955136 טלפון: אחד.
 פטיפון ומחפש. מסתובב *

4 6 גרארד אוטומטי  מסתובב 7
 שקל. 350 תמורת טוב בית ומחפש
.03—318979 טלפון

 כתיבה מכונת לטינית. *
 בעלים מבקשת משומשת לטינית
.03־622547 טלפון שקל. 500 תמורת

 למסירה טלפון. גם יש *
(מוז חדרים 2 דירת בדמי־מפתה

 גורדון־דיזנגוף. בפינת גג, + נחת)
 רבועים, מטרים 100 :הכולל השטח

 בשעות 03־592746 טלפון. גם ויש
הערב.

צירופים
אפשריים

 החורף להיפטר. מובנה *
 ואצלי לעשות, מה אין הגיע, בקושי

 בערימות. וז׳קטים סוודרים יש
 לחורף עד לחכות השק לי אין

 מהם להיפטר מוכנה ואני הבא,
 החתיכה. שקל 150ל־ עד 100ב־

פולה. ב/ קומה ,101 דיזנגוף

ר, שי לנקות ל

ל ש ב ל ו
 בתל-אביב, דירה תמורת *
 לשיר, מוכן גרוש בלי צעיר

 וכיוצא (צימחוני) ולבשל לנקות
 תשלומצ׳יק) (+ דברים באלה

 או צעיר שותפה, או לשותף
 רחוב לארליד, לכתוב צעירה.

___________חיפה. /א'3 הלל

 נאה סטודנט בדחיפות. , *
 בתל־אביב במגורים מעוניין ונחמד

 ידידות :בתמורה בודדה. אשה אצל
 תל- 31454 ת.ד. ועזרה. דיסקרטית

ס׳. עבור 61314 מיקוד אביב,
טוב־ רגיש, יפים. רגעים *

 ישמח ,185 ,35 בן פנוי, ולא לב
 לא גיל — הנחמדה — להכירך

 רגעים ביחד ולהעביר — משמעותי
ראשון־לציון. ,422 ת.ד. יפים.
 מחפש 36 בן גבר מושחתת. *
 נפשה. עומק עד מושחתת אשה
קריית־אתא. ,161 ת.ד.

ה !מ

 עצבים לי אין שקט. ׳מקום *
 לחדר זקוקה ואני דירה לחפש
שקט במקום טלפון עם וחצי

 להתקשר בצפונה. או העיר במרכז
 בבוקר 10 עד 03־246895 דחוף. אלי

הערב. ובשעות

נוספת "חברה
 נאלץ מגובש פקידות צוות *

 הדרישות נוספת. חברה לחפש
העבודה שעות :הפורמליות

 אחר- 5 עד בבוקר 10מ־
בפקי כללית ידיעה הצהריים,

 טלפון פרטים: ובאנגלית. דות
הערב. בשעות 03־792249

רבקדה, נחמה.
-וגילח. מירי

ברכות
 איחולים יותר. לראות לא *

 שלא — זיכויו לרגל דילר לנעמן
 בבתי־המישפט. יותר אותך נראה

אילנה.
ד *  הכי שרה לאמא .1צ07 ע

 יום לרגל טוב מזל בעולם. המודה
עד ואושר, בריאות הרבה האם,

האוהב, הבעל :מאחלים .1207
והילדים. רומי שלמה
 - לשרה אותה. תאבלי *
 בשביל טוב אוטו, שקנית טוב

 !אותה תאכלי את אבל כולנו,
החברים.

א *  שם אתם היי, הבם. ל
 להשמיע זה שלכם העבודה ברדיו.

 בשביל מוסיקה. ,ורק מוסיקה לנו
 התחנות? בכל הזאת הפטפטת מה
 לא גם זה משעמם, שזה רק לא

 תיכנסו ואל מוסיקה תנו חכם.
 את לנו לקחו מספיק באמצע.

שושנה. אייבי.

אתה אם הארור. לחייס *
 על מסתכל שאתה שבגלל חושב

 גם הם למטה, מלמעלה אנשים
 למעלה, מלמטה עליך מסתכלים

 תשכח, אל גדולה. טעות טועה אתה
 סתם אתה גדול, לא אתה חיים,
חברים. ועוד חנה, דוד, ארוך.

החלאפות
 כיסאות שני אחד. כסא גם *

 תמורת במכונית לילדים ישיבה
 תמורה כל או שחור־לבן טלוויזיה

 כסא גס להשיג (אפשר אחרת
.03־221049 טלפון אסתר, אחד).

תמורת והישגו
חרס־חיס

 משנת סיטרואן דה־שבו *
0<71ת1זש כמעט ,1968 1 1 

 ברולס־ להחלפה או לחלקים
 ללא שחור, גג עם אדומה רויס

 על מוותר (אני במחיר תוספת
 טלפון זוהר, מלמד התוספת).

.0049־511־18456

 או להחליף מעוניין •5441 *
 בנושא באנגלית ספרי־כיס למכור

.03־265883 טלפון .5*1*1

ומשונות שונות
 קסטה להקלטת סכסי. קוד *

 קול עם בתורה דרושה אירוטית
 ומיספר סגנון פרטים, ומלטף. סכסי

 ,16009 לת.ד. לשלוח יש טלפון
תל־אביב.

במדינה
ב בי א ל״ ת

ד התדתא* הזומזז נג
 ביתלמדון בעל

 מתריע אדנבי ברחוב
 השתלמות ני5מ

 ׳התחתון העולם
האיזור. על

 הרוס בניין בראון אלי כשקנה
 אלגבי־ הרחובות בפינת למחצה
 ידע לא הוא בתל-אביב, הירקון

 תושב בדאון, נכנס. הוא צרה לאיזו
 לפני הגדולה לעיר בא באר־שבע,

 שקט שותף עם וביחד שנים ארבע
ישן. בית־מלון וקנה התפתה

 סיפר שאירע מה על
:בדאון

 איזור שזה בטוח הייתי אני
 תל-אביב, של העממית התיירות

 למרות חיי, עיסקת את ושעשיתי
 בשיפוץ הרבה להשקיע צורך שהיה

 אחר חלק פעם בכל סגרתי הבניין.
 אותו להפעיל והתחלתי הבניין של

 לא לפני־כן. שהיה כפי כמלון,
 קורה ומה אלי בא מי ידעתי

 בערב יוצא אני אחד יום בסביבה.
 ושואלת אחת אלי ניגשת מהבניין,

 מה על הבנתי לא ״רוצה?״ אותי
 עוד ראיתי אחר־כך מדברת. היא

 וקבלן־השיפוצים אחת, ועוד אחת
 אתה ״מה, לי: אמר אצלי שעבד

הזונות?״ רובע שזה יודע לא
 אם מסוגלת. לא המישטרה

 ד,מיש־ התחילה בכך, ספק לי היה
 ולחפש יום־יום אצלי לבקר טרה

בחד חיפושים עושים היו זונות.
 סיפרו העניין מה וכששאלתי רים,

 לפני־כן שימש אומנם שהמקום לי
 ממנו, נלקח רישיונו אד כמלון׳
 את הפכו הקודמים שהבעלים משום

לבית־בושת. המקום
 המלון את סגרתי מסויים בשלב

 לי שעלה כללי, בשיפוץ והתחלתי
 הבטיח שמישרד־ד,תיירות אחרי הון.

 להבטיח כדי במלון. יכיר שהוא לי
 בסר- בזונות, יוקף לא שהמלון

 מיכתב, שלחתי ובפושעים, סורים
 המלונות בעלי את החתמתי שעליו

לשר־הפנים. שבסביבה, הקטנים
 שאיזור לשר, הסברנו במיכתב

 נתון רבות, מישפחות המפרנס
 הומוסב־ זונות, פושעים, לשליטת
 ושאר מציצים קוכסינלים, סואלים,

 דיירי את המטרידים סוטי־מין,
 שקיבלנו בתשובה והאורחים. המקום

 אינה שהמישטרה לנו הסבירו
 הזנות, תופעת את למנוע מסוגלת

חברתית. בעייה שזו משום
 ש־ ואחרי המלון, פתיחת ערב

הדרו הרישיונות בכל הצטיידתי
 אפשר שרק מי לכל פניתי שים,

 למישטרת התיירות, למישרד —
 בבקשה — ולראש־העיריה תל־אביב

 שהם יתכן לא הסביבה. את שינקו
 המשמשים לבארים רישיונות יתנו

 אך ולקלפנים. לזוגות במאורות
 מרחב מפקד עזר. לא דבר שום

 מישטרתית נוכחות הבטיח הירקון
 הרישיונות, במתן והחמרה מוגברת,

 העיריה עזר. לא דבר שום אד
העס שכל שהחליטו פקחים שלחה

ברישיון. פועלים במיבנה קים
 למלון. להגיע הפסיקו תיירים

 חוזים איתי ביטלו מישרדי־נסיעות
 כזאת שלסביבה טענו שהם משום

 אורחים תיירים. לשלוח אי-אפשר
 על־ידי נתפסים מהמלון שיוצאים
 שהבאר להם שאומרות מארחות

 מהמלון, חלק הוא לבניין הצמוד
 בשביל לירות אלפי מהם ולוקחות

י בירה. כוס
תיי שאין על־כד מדברים כולם

 בתל- לחיות ושאי-אפשר רים,
 את לנקות כדי עושים ומה אביב.

כלום!״ האיזור?
בדאון. של דבריו, באן עד

 הבוקר משעות החל בינתיים,
הקט הלילה שעות ועד המאוחרות

 אלנבי- הרחובות צומת ד,ופד נות,
 התל-אביבי, הסכם למרכז הירקון

 יכולים שלא אלה של למורת־רוחם
 שבהם מהעסקים להיפטר אפילו

כספם. מיטב את השקיעו

כסף! אין חינם
 לברך, לבקש, להציע, להודיע, מה לך יש אם א?
!קדימה — לקלל ואפילו טובה, בדיחה לספר
מילים. 2 0 עד לכלול יכולה הודעה כל •
 עגלת- האבוד, הכלב — תמונה לצרף שרוצה מי •

 הרווק לחילופין, המוצעת הדירה המוצעת, הילדים
 במידת זאת. לעשות יכול — להיכרות עצמו את המציע

התמונה. גם תפורסם היכולת,
 למערכת גלויית-דואר, גבי על תיכתב ההודעה •

מצו כן אם (אלא תל-אביב ,136 ת.ד. הזה״, ״העולם
א במעטפה). להשתמש יש זה במיקרה תמונה. לה רפת  ל

אישי. בביקור או בטלפון בעל-פה, הודעות שום תתקבלנה
הטל ומיספר כתובתו שמו, את תכלול הגלוייח •

בעל-ההודעה. של פון
2321 הזה העולם


