
. במדינה
ם לי א ר ש ל בוזו״ י

ת ;!■?ר שו חד ה
 מסגיר דרוקמן הרב

 מדיניות את לאמריקאים
הממשלה.

 ״מיתקפת לערוך החליט הליכוד
 מיספר בארצות־חברית. הסברה״

 זו למטרה הוקצב מיוחד טלפון
שמ מי .212—9869669 :בניו־יורק

 למהדורת־ זוכה זה למיספר צלצל
שי מיבחר מתוך מוקלטת חדשות

 באותו באנגלית, ישראל קול דורי
שבוע.

 השבוע של החדשות מהדורת
 מנחם ראש־הממשלה המטיר שבו
 על וברקים רעמים קולות, בגין

כללה: סיני, מתנחלי
 שדיבר ימית, של הרב עם ראיון

 מתנחל עם ראיון הנסיגה! נגד
 בכוח יתנגד הוא מדוע שהסביר
 ראיון אותו! לפנות שיבואו לחיילים

 מדוע שהסביר דרוקמן הרב עם
 כל ועל פקודה כל למלא חובה אין

 העברה לבקש לחייל כדאי פנים
 אליהו עם ראיון אחר! לתפקיד

 ועדת־החוץ־והביט־ יו״ר בן־אלישר,
 יצננו המצרים מדוע שהסביר חון

 אחרי ישראל עם יחסיהם את היטב
 שרון אריאל השר עם וראיון הפינוי

ל תיאלץ ישראל מדוע שהסביר
הלב נגד מחודשת במערכה פתוח
 רב־סרן פיקוד תחת (שאינם נונים
 ו/או הפלסטינים ו/או חאדאד) סעד

ביחד. כולם ו/או הירדנים
 :״חיובי״ קטע גם כללה המהדורה

 ראש-הממשלה, של פגישתו תיאור
 ב׳ ליגה שחקני עם בגין, מנחם

דאלאס. הסידרה של
החדשות. היו אלה

■שר^ד איבה
 להאמין קורא העיתון

 העליונה, בהשגחה
בו. תומכת והשגרירות

 הקונסוליה של ההמתנה בחדר
 המבקר יכול בניו־יורק הישראלית

״ישר למולדתו: הגיע כי להיווכח
 גבי מעל הכותרת זועקת שלנו״ אל

בחדר. המפזורים הרבים הגיליונות
 סבור בעברית, השבועון עורך
שמואל :שלו שישראל באמת

 דתי, יהודי הוא העורך, שמואלי,
 המאמין בישראל, שנים כמה שגר

 העולם יהודי לכל שייכת ישראל כי
 אותה שעזבו לישראלים ובוודאי

 ארצות- לחוקת אמונים להישבע כדי
 קבלת כדי תוך ולהצהיר, הברית

 החדשה שבועתם כי האזרחות,
 קודמת, שבועה על ומבטלת עדיפה

לצה״ל. שבועתם כמובן כולל
יא (ותמימים) שפויים אזרחים

 ישראל נציגות כי בוודאי מינו
 מכל עצמה שומרת בארצות־הברית

 במגע להזדהם שלא כדי מישמר,
 שמואלי — ועורכו שכזה עיתון עם

 בטור בעיתונו, שבוע בכל מטיף
 הכנסת החלטות את להמר העורך,

העל ההשגחה בהוראות והממשלה
אמו וגוש הקיצוניים הרבנים יונה׳
 בוושינגטון השגרירות טעות: נים•

 קשר מקיימות בניו־יורק והקונסוליה
 שבוענו, ועם העורך עם הדוק

 נגד המונים ל״הפגנות הקוראים
 הנסיגה וגזירת ישראל ממשלת
 מספקים ועוזריו השגריר שלה״.
 הקונסול הרכילות, לטור ידיעות
 לביא) (נפתלי בנידיורק הכללי

 בן של החתונה שתמונות דואג
ה ושרים בשבועון יופיעו אחיו

 ראיו- מעניקים בניו־יורק מבקרים
 שי- דב סגן־השר מיוחדים. גות

 לישראלים להסביר כדי שבא לנסקי,
התי במיזרח היא שלהם שישראל

 תמלילי את העורך בידי השאיר כון׳
מהמולדת. המהגרים עם שיחותיו

הנו החוליה היא שלנו ישראל
 מדינת של העתקתה בשלב ספת

 והפיכתה לארצות־הברית ישראל
 להתנחלות ציון, המולדת, של

ותמימים. לתמהונים מרוחקת

 למסירה פינתי. קיוסק *
 למכירה ברמת־גן, פינתי קיוסק
 משה כיסאות. וארבעה שולחן
 ,6 אלימלך רחוב רמת־גן, טרגר,
.52424 מיקוד

̂ה תמורת וזחזו
 דירת מחפש צעיר בחור

 בתל־ מישפחה אצל קטן חדר
 בחשמל, תחזוקה תמורת אביב,
 שאפשר. מה וכל גינון מים,

הבר עליה תבוא הצעה, כל
ב רק 051־85483 טלפון כה.

ערב.

 שחור- דני כלב דדזדןס. זיווג *
 תעודות + וגיזעי יפה־תואר לבן

 לזיווג גיזעית דנית כלבה מחפש
.03־829467 טלפון דחוף.

חה. * שג ה מסור גבר דרוש ל
 אדם על להשגחה ניסיון, בעל תי,

 שעות 4ל- עזרה) (מעט מבוגר
 הצהריים. ולפני יום כל בערך,
.03־482920 טלפון

ה ב 1 ב א
ה ספר שכותב צעיר בחור
 זה (אהבה אכזבה על מבוסם

מחפש מוח) בילבול סתם

ב יתקבל סכום כל תורמים.
 קירית־גת, 337 ת״ד תודה.
.82000 מיקוד

מיד־ליד

אנציק נדירה. הזדמנות *
 :באריזה חדשות שלמות, לופדיות
 דב־ התרבות, האנושות, האמנות,

תול דובנוב, של עם־עולם רי־ימי
ו ועוד בן־אור של הספרות דות
.03־446426 טלפון עוד.

 רב: ממון לבעלי רק נחלה. *
לשי ושני בית עם (מינהל) נחלה
טל למכירה. תל-אביב, ליד פוץ
.03־954396 פון

 בזה מכריז לו לה לי מדור
 בין חשובה תחרות פתיחת על

משתתפיו.
קורא :התחרות דבר וזה
 המבוססת בדיחה ישלח אשר

מחו ורצוי מישחק־מילים, על
ו כאן שתתפרסם יזכה רזת.

 הקוראים, בשפתי חיוך תעלה
 בימים מאוד חשוב דבר וזה

 136 לת״ד מייד לכתוב !אלה
תל־אביב.

ו ישן ביגוד מאיטליה. *
מצו במצב לנשים, מאיטליה חדש

.03־482920 טלפון ובהזדמנות. יץ

ה בעולם. המשוכללת * נ ר ק מ  
אפ בעולם. המשוכללת סופר, 8

 בסטריאו. הסרט על להקליט שר
.03־482920 טלפון

מג בהזדמנות לרציניים. *
 + מיקצועי פטיפון + )70■ (^\ בר

 רדיו־טיים + מטרפים רמקולים
 אורות אורגן (כולל סטריאופוני

 רציניים שקל. 9000 תמורת חינם)
.02־419804 טלפון לעוזי. יפנו

החלאפרת
ה גדולי סידרת אופניים. *

 אופניים או כרכים 40ב־ ציור
 ל- קסטות תמורת חדשות 24״

 אך בערב שקלים. או ^1[^י11
.03־756848 טלפון — בשבת לא

מעונ מצולמות. חוברות *
 לקנות / למכור / להחליף יין

 ביזאר מסידרת באנגלית כים ספרי
מצו חוברות וכן )5\£>1 (בנושא

 03־265883 טלפון בנושא. למות
 ,18 עד 15 בשעות א׳־ה׳ בימים
יונתן.

1
ללב נוגע

 צעיר משמעותי. קשר *
 מעוניין דירה + מסודר ,25/180

מש לקשר ושקטה צעירה בבחורה
 בערב, 03־702604 טלפון מעותי.
לדויד.

 שנתיים כבר ידידה. או *
 ברצינית מעוניין פנסיונר, אלמן,

 לכתוב .65 או 60 עד בידידה או
 נווה ,36 ישראל שבטי זכריה, ללוי
רמת־השרון. מגן,

ל חו חיטא■ ב
 מעוניין נאה צעיר .5,0.8

 מבתוליו. אותו שתגאל באשה
 חיפה, 45059 ת״ד — לרציניות

 הנאה סודיות, .31449 מיקוד
מובטחים. ותשובה

 נאה, ,40 אקדמאי, .מבוגרת. +
 31256 ת״ד מבוגרת. בידידה פנוי,

.61312 מיקוד תל־אביב,

הומור נער מבוהש
ונח חיננית רווקה משכילה

 רגיש, ברציני, מעוניינת מדה
ב הומור ובעל ,אינטיליגנט

 עם לפנות .47 עד 37 גילאים
 ,7152 לת״ד וטלפון פרטים

.91071 מיקוד ירושלים,

צירופים
אפשריים

אם - /־יורק דגיו־ בא *
 )21—30( צעיר (נאה) יפה אתה

להת (אולי) תוכל ועליז, משכיל
 שלח בעיר. ישראלי אצל ארח

 הביקור) (ותאריך תמונה + מכתב
 סטיישון, לנוקם 597 ת״ד ל־עוזי,

ארצות־הברית. ,10021 ניו-יורק
 אירופי צעיר רציניות. רק +

 להכיר מעוניין ביישן אבל נחמד
 למטרה מחיפה 52 גיל עד אשד,

 ת״ד רציניות. פניות רק דיסקרטית.
תל-אביב. ,33226

 צייר/צלם כסטודיו. מגורים +
ל וחטובה נאה בצעירה מעוניין

 למגורים אפשרות ולהשראה. צילום
רמת־גן. 4449 ת״ד בסטודיו.

׳הורס רחזת
וחו נאה מחפש 32 בן קצין

 רכב בעל אינטימי. לקשר שנית
 ריחות ספוג באיזור דירה +

 מצב ציפורן. ופירחי הדרים
 ת״ד חשוב. לא — משפחתי

.40600 מיקוד תל-מונד 91

נאה גבר מובטחת. תמורה *
 בתול, עדיין גבוה, ,31 בן מאוד,

 בעלת- נאה צעירה להכיר מעוניין
 ת״ד !מובטחת תמורה ניסיון.

רמת־גן. 4434
 שני מהדרום. להיפרד *

נוס 29ו־ 27 בני נאים סטודנטים
 ביקור כולל מהדרום, להיפרד עים

 מדי. מאוחר שיהיה לפני באילת,
נח בחורות שתי לצרף מעוניינים

.03־789883 אבנר, מדות.
גבר דיסקרטיות. מטרות *

אי פנוי, לא 48/160 ומשכיל נאה
 ומלאה נאה באשה מעוניין רופי,

 דיסקרטיות, למטרות 45 לגיל עד
 תל־ 5146 ת״ד מאירופה. רצוי

.61051 מיקוד אביב,

ברכות
 שהצלחתם מגן. לקיבוץ *

 לרוני מלווינגר דינה את להעביר
ועדי. אילנה ברנשטיין.

 מצאת שכבר אחרי לשרה. *
 תיז־ שעכשיו מכונית, ואפילו דירה

ה חשוב לא ובילדים, בבעל כי
מהחברות. סדר.

 מנגן אותך שמעתי לאלי. *
 אותך ראיתי ונדלקתי. באפרופו

 אל לגשת ורציתי בהבימה משחק
ש אותי הזהירו הקלעים. מאחרי

 לא אני ידוע, נשים קוטל אתה
ב אותך אתפוס עוד אני נבהלת.
הבלונדית. סיבוב.

מ והילדים הבעל למלכה. *
 ברכות הרבה לך שולחים חולון
 — שלך ההולדת יום לרגל חמות

 שמעון, אפשרי. זה אם ,120 עד
ורמי. אהובה צילה,

 או עליך! מת אני לגוגה. *
 א אוהב משאני יותר אותך אוהב
 נ אותך רוצה אני שלך! הגוף
משייקה. !תלכי אל !חזרה

 ההולדו ליום פשוט למקסי. *
 ב פשוט לבביות, ברכות פשוט

מריטה. אהבה,
 מוד חבריך פורמן. לדניאל *

 ל מאחלים זאת בכל אבל אגים
 תכתו בניו־יורק. שם כל־טוב

ושלמה. משה פעם.

 מד) הצמוד האג״ח עם לבוץ אותי
 בז) סוחר לא אחד שאף סדרות

 ע — על־בטוח שזה לי וסיפרת
 !כמ בחיים שמחות לך יהיו ככה

 ד מההשקעה ראיתי שאני לירות
דנקו. זאת.

 עיניי! לי שעשית לאביכה. +
 שי! לי סיפרת בסוף ורק במסיבה,

 ש. הלוואי — צמוד חבר לך
 ד עם מההוא חשוב. לא בעצם

הלבנים. מכנסיים

חיכיתי חיכיתי,
 שהבטיחו הדואר לטכנאי

 את לי ולתקן 12ל־ 8 בין לבוא
בכי חיכיתי, חיכיתי :הטלפון

 הלוואי 1 בא לא ומי בכיתי, תי
 ימים שלושה במשך שתשמעו
 ל־ 8 בין באוזניים צילצולים

מהמנותקת. .12

 שעושינ אלה לתיעשייניס. *
ב שמוכרים הפלסטיק שקיות את

 להן נקרעות ותמיד סופרמרקטים
ב אתכם אעזוב לא אני הידיות,

אילנה. ! שקט
ש מרמת־גן זאת בחורה. *

הצ ולא חיינו את לשבש רצתה
 שיקוצים של גדול צרור — ליחה

התנצלות. — לדובי

כסך! איו ם1יח
 להודיע, מה לך יש אם אז

 לשפר לברך, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
!קדימה

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף שרוצה מי •
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופין, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת גלויית-דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה״,
 לה מצורפת כן אם (אלא

להש יש זה במיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמש

ב בעל-פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 את תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל״ההודעה. של
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