
 מגיע אני היעדים. בין +
 מקום ומחפש לתל־אביב תכופות'

 הצה־ בשעות היעדים בין לנוח
ב לעזור מוכן אוכל). (לא ריים

 או ואנגלית, מתמטיקה שיעורי
בנימי ,12 ת״ד כשמרטף. לשמש

נה.
 גדפיק־ דרושה לגרפיקה. *

לגרפי לסטודיו אית־ביצועיסטית
.03־623814 טלפון קה.

מע1הוו חידת
 בן בניין בנה אחד קבלן
 לקרוא והחליט קומות, תריסר

 מבני אחד בשם קומה לכל
 לוי, שמעון, ראובן, — יעקב
 איך :החידה והנה וכר. יהודה

י למעלית קרא

 על לחץ הוא מאוד: פשוט
הכפתור.

נפת שגדדו. פלא לילדי *
 — לחובבים תיאטרון סדנת חה

באמת! על ״מדליק״ משהו
 משחקי אימפרוביזציה, תנועה,
 ג׳ יום כל אמיתי. וכייף ,כאילו״,

 לי־ ב״סטודיו 19.30—21.00 בין
ברודצקי רח׳ רמת־אביב, ־יה״,

 או (עופרה) 421558 טלפון .64
.ה את תזיזו אז (דורון). 318655 . . 
ותבואו.

ללב נוגע
צעיר משמעותי. קשר *

שק עדינה, צעירה מחפש 23/181
מש לקשר וחביבה תרבותית טה,

ירושלים. ,3014 ת״ד מעותי.
 ומעניין, נאה או. י או *

 או ונאה בנחמדה מעוניין 22/174
 ,1744 ת״ד ומושחתת במכוערת
תל־אביב.

ראשונה יד
ראשונה. יד :בהזדמנות

 ספורטיביות לנשים ,28 רווק,
 ת״ד קורי, לחיות. שאוהבות

חיפה. 2227

 ,23 צעיר, שיגרתי. בלתי *
 בחורה עם אישי בקשר מעוניין

 העיקר משנה, לא גיל אשה, או
 ,131 ת״ד בלתי־שיגרתית. שתהיה

רחובות.
 + 26 כבן בחור תומכות. *
 מבוגרות בתומכות מעוניין דירה
וה חיפה מאיזור רצוי הארץ, מכל

חיפה. ,4836 ת״ד חזי, צפון.

פנימי יופי
 אחת הלומד ,30 בן ישראלי

העתי היפאניות מהאמנויות
ישר עם בקשר מעוניין קות,

מש החיצוני יופיה אשר אלית
 לכתוב הפנימי. יופיה את קף
:אל

 03111161 1'01ס11,ץ
,£611-]83113013

!,8073-811 
,196-9 15111-0110]*
01־355-1־13111111 102,

 לשחרחורת ממתין. רופא *
 רופא ממתין 30 עד 25 בת ומלאה

ל ומקסים, חביב ג׳ינג׳י־בלונדי,
 03־322978 טלפון רצינית. מטרה
הודעה. להשאיר נא בערב,

ח * ״ ט. דו י  40/192 נאה הי
 עם להתכתב או לשוחח מעוניין

 דו״ח הספר את שקראה אחת כל
 נדרשת סודיות איתו. ומזדהה חייט

באר־שבע. ,259 ת״ד ומובטחת.
 בן ונאה מעניין איי״קיו. *

 וב־ נמוך בגיל ידידה מחפש 36
 כמוהו אשר ,45מ־ גבוה איי־קיו

לפגי משלימים ביחסים מעוניינת
 אינטימי גוון של מזדמנות שות

 לת״ד עצמך על כתבי ושיחה.
.91080 מיקוד ירושלים, 8014
 32 בת סיפתח. לעשות *

 עק- אשה, לו להיות לגבר זקוקה
יל רוצה לחיים. והברה רת־בית

 לפני סיפתח לעשות וצריכה דים
 תל־ 1628 ת״ד מאוחר. שיהיה
.61233 מיקוד אביב,
)70ו־ 60( מבוגר זוג רמי. +

 להצטרף רוצה וסימפטי, תרבותי
 ולילות שבת ערבי לבילוי לחברה
 מקובל. אירוח כולל ברמי. אחרים
.03**) *441179 טלפון

השוגים מאחרי
 בן בצרפת, יהודי אסיר *

 בהתכתבות מעוניין נחמד. ,32
 .27 עד 22 בנות בחורות עם

 ולמתאימה במכתבים, פרטים
 קדימה, אז רצינית. מטרה
אל: כיתבו

,15330 11070823
710־498 3/363,
16151011)1 13 6)1 1

1.60161־0,
94261, 1* 1־656115, י!1־31־106.

 אני חמודות. לכן שלום
 23 בן בצרפת, ישראלי אסיר

 עם בהתכתבות מעוניין ונחמד.
במכת פרטים .23 עד 18 בנות
 החזיקי המעוניינות. לכל בים
אל: וכתבי בעט

ת.11 84611׳ : ,1נ17ו \
,3/363 706-758

 1.4\!ז. 1(6 13 011451011
1,60161־0,

94261 ?1־65605, ?1־31106.

צמ ארץ־ישראל. שירי *
 וחובבת־ טיולים אוהבת חונית,

שי ואוהבת שירים כותבת טבע,
להתכ מעוניינת ארץ־ישראל, רי

תשו .18 עד 16 בני נערים עם תב
שד אפללו, אורלי מובטחת. בה

 דימונה, ,26/209 אלון יגאל רות
.86000 מיקוד
 ,38 משכיל, בודדות. *

ובו בודדות עם להתכתב מעוניין
חיפה. ,4992 ת״ד דדים.

 נאים סטודנטים שני לדרום.
(אי לדרום לטיול. נוסעים 28 בני
חמו בנות מצרפים ודאהב) לת

אבי. ,03־316404 טלפון דות.
 עזרה חמודה. ;נערה או *

חל לתמיכה גם ואפשרות כלכלית
 25 בן ועצמאי נחמד בחור קית.

 אינטימיים ליחסים להכיר מעוניין
 לציין נא חמודה. נערה או אשה

 עבור תל־אביב, 30466 ת״ד טלפון.
.101 מיספר

מיד־ליד

מחפש קיר. פסנתר *

 טלפון אלף. 100 עד קיר פסנתר
763739—03.

בהז גבישית. תצוגה *
 תצוגה עם מחשב־כים דמנות

 כולל הפעולות, כל ועם גבישית
טלפון דולר. 15 במחיר זיכרון

482920—03.
 בזיל-הזול זזה. זפוכית *

 אורך זזה, זכוכית דלת נמכרת
.03—913263 טלפון מטר. 2.90
 ב־ למסירה טובות. ידיים *

 חדר+גג+טלפון דירת דמי־מפתח
 ב־ מ״ר 102 (הגג) כולל בשטח
מת בתל-אביב. דיזנגוף—גורדון

 *רמת־ לקבלו/איש במיוחד אים
אפ יש טובות. ידיים בעל טיט״

 נוספים. חדרים 2 לבנות שרות
ברבים. 03—592746 טלפון
להש גדול חדר להשכיר. *
 ,03־263814 לגרפיקה בסטודיו כרה

286485—03.

ברכות
 הטובה לחברתי אוהבת. *

 ה־ הנשמה המלוכלך, המוח בעלת
או אני הבוער, והלב סרסורית

אנצ׳ה. אותך הבת

 דינו נווה־צדק. לפינת
או שיחק תל־ברוך של מהמשאית

 עם ולעניין אשכרה חופשי תה
 מלון ליד בשבזי האש על בשר

הצפוניים. החולות על הייאט,

 למר טוב. ומזל תודות *
 הישראלית מהקונסוליה יואל גילת

 עורכת- הנכבדה ולגברת בצרפת
 לכם מודה אני טנון: סופיה הדין

 מכם, שקיבלתי העזרה על מאוד
ה אחותי ליפה, לקבל. ושממשיך

 הבן, הולדת על מזל־טוב יקרה,
לכ שלי רחלי את רוצה את ואם
 שקלים. של חבילות תכיני אז לה

בוסקילה. שמעון

!שיקום
 ניסיון) (בעל כסף ראש
 ממון) (בעל זהב כיס

 און) (בעל ברזל ״זה״
!שיקום

 טלפון :שיתקשר ואחר-כך
חנה. ,04־220257

במדינה
)5 מעמוד (המשך

 לירושלים אל־סאדאת אנוור פרץ
 שבידי מפני קיברו, אל הובילה

 לעיר לא — ירושלים הפכה בגין
 אך ורצון־טוב, צדק שלום, של

 נשיקת״ היא נשיקתה אשר לזונה
מוות.
 יצליח טיימס שניו־יווק כדי

 את להכריח וושינגטון את להמריץ
 בגין מנחם אל להתייחס מובארכ

ה רצון־טוב, של ג׳נטלמן כאל
 נאלץ הוא דיברתו, את מקיים

 הטראגיים חיסורים מן להתעלם
 האם־ פני מול סאדאת על שעברו

ליוז להעניק בגין: של טראטגיה
להש כדי מומנטום די סאדאת מת

 לסאדאת לתת סאדאת, את מיד
 את בו לתלות כדי ארוך די חבל

עצמו.
בתקו כיום, בירושלים ביקור

לה־ היה יכול שלאחר־סאדאת, פה

* גרץ ד״ר
ירושלים את מזהם מנין

 של גורלו את רק מובארכ על ביא
 עבור המחיר את ששילם סאדאת,
 הבטחתו את יקיים שבגין אמונתו

מל ״אוטונומיה לפלסטינים לתת
 כל קמם־דייוויד. הסכמי לפי אה״,
 פלסטיניים פליטים נמקים עוד

 מערבים נמנע עוד וכל בגלות,
 בירושלים, שנולדו חפים־מפשע,

 וכל בירושלים, בתיהם אל לחזור
 מבני־ירו־ הצדקני בגין מונע עוד

 באופן לבחור האפשרות את שלים
 פלסטינית, ערבית במועצה חופשי
 הבלתי־ פיתקי־ההצבעה יהפכו

לכדורים. משומשים
 מער- לצפות מציאותי זה האם

 מובארכ חוסני הנשיא כמו בי־מצרי
 המעמד ומן הלקחים מן להתעלם

 ולבקר בגין״, של ״ירושלים של
 קרה לא כאילו רישמי ביקור בה

 של דמו נשפך לא כאילו דבר,
בגין? בידי סאדאת
לד מובארב צריך היה לא האם

ש עד בירושלים ביקורו את חות
 בניה: לכל פתוחה תהיה ירושלים

 לחכות, או ערבים? וגם יהודים
 עוד יזהם לא שבגין עד לפחות,

 וב־ הבוגדניות בפניו ירושלים את
המתחסדת? צביעותו

 לישראל״, ״סכנת־מוות במאמר
 27ב־ טריביון בהראלד שפורסם

 זית־ את תבעתי ,1981 בנובמבר
 מן פרישתו ואת בגין של פטרותו

האמי כתרומתו המדיניים, החיים
 מפני התיכון, במיזרח לשלום תית

 של דמו את שפך בגין שמנחם
 האנשים מאשר פחות לא סאדאת
 עוד כל בקאהיר. ההדק את שלחצו
 הציבורית, הבימה על בגין נשאר

לנקמה. זועק הזה הדם
בגין! את להשמיד״

 הטובים האנשים כאשר :נ״ב
 הרע ומלעשות, מלדבר נמנעים

!מנצח

 נגד דכאו במחנה שובת־רעב *)
בגין. מדיניות

 הלאטי- במילת השתמש גרץ **)
ה המדינאי השתמש שבה נית,
 המחרת: בדרישתו קאטו רומי

!״קרתגא את ״להשמיד

כסף! אין ם1ווי
 לברך, לבקש, להציע, להודיע, מה לך יש אם או
1 קדימה — לקלל ואפילו טובח, בדיחה לספר
מילים. 2 0 עד לכלול יכולה הודעה כל 9
 עגלת- האבוד, הכלב — תמונה לצרף שרוצה מי 0

 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 זח 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
^ ווי1וויווחזז!-יוחווןף ■!ויו)■ו*■ ■11■— 2324 הזה העולם1111^


