
לצידוס. פופר־דופר *
 מיח־ צילום סירטי ניקון, עדשות

 לצילום, אבזרים מדי־אור, דים,
 סופר־ במצב הכל ועוד, מיקצועי

בערב. 03—440746 טלפון דופר!
ע לנו יש בגדים. המון *

חול ז׳קטים, סוודרים, של ריסות
 וחצאיות. שמלות מיננסיים, צות,

 מחיר. בחצי מהם נפטרים אנחנו
 הוד, פסז׳ פולה, למרקר מהר בואו

 .,ב קומה פרישמדפינת־דיזנגוף,
 ביום בערב, 8.30 עד יום כל פתוח
.3 עד שישי

שוש להתראות,
מ 8 רנו למכירה .17 בת ■*
 וחיצוני מכני במצב '65 שנת

 טלפון ביותר. חסכנית סצויין,
.03־739796

ד1ב1לו תנו
 בכיסא־ ונבונה סימפטית

 מעוניינת רכב, ללא גלגלים
 פתח־ באיזור קהל עם בעבודה
מת לעזור המוכנים תיקווה.
 לטלסון להתקשר בקשים
.03־911760

ריקי

להש המקפיצה. רבקה *
 מכונת — המקפיצה רבקה כרה

מ לערבי־בינגו חשמלית בינגו
 ,03—239151 טלפון שעשעים.

459895—03.

הולך מה
 פדו למכונית קונה. דרוש *
 משנת מנוע עם ,1962 משנת ,403
 טלפון רציני. קונה דרוש ׳70

.03־737548
 חיילת ידידותית. דירה *

 בדירת־חדר תזכה סטודנטית או
ב קרובה. ידידות תמורת נפרדת
 31 לת״ד לפנות נא רצינית הצעה

פתח־תיקווה.
 מסז׳יסט ומלטף. סודי *
ל אליך יבוא וגבוה, מאוד נאה

 סודיות ומלטף. מהנה למסד ביתך
רמת־גן. 4449 ת״ד מובטחת!

-—4 8

 מודל דרושה לציור. מודל *
אפ הערב. בשעות לסרנת־ציירים

 ,5400 ת״ד קידם; נסיון ללא שרי
רסת־גן.

ק־לר א״סה
הטת 7 הלו

 שאזמין הסכים, שלי אבא
 שלנו בווילה להופיע אתכם

 ב־ רק יש שלי. ביום־ההולדת
לי אפשר איך — אחת עייר,
 אלי טלפנו קשרו איתכם צור

 לעשות ובואו 701393 לטלפון
 להיות אסכים לא אני שמח.

תגיעו! לא אם 19 בת
(לוי) הלוהטת ענת שלכם,

 צעירה למישפחה דירה. +
 דירה דרושה תאומות תינוקות עם

 לתקופה המרכז, באיזור בשכ״ח
 :טלפון חצר. עם רצוי קצרה.
.03־472695

לש רוצים בית. דרוש *
 הסואן, הכרך באיזור בית כור
קטן שיהיה כדאי רחוק. קצת אבל

 יקר. לא — אפשר ואם ונחמד,
.03־459895 טלפון
 ברמת- חדר. מציעים *
 פנוי (גיבעת־אביבים), ג׳ אביב
ב נקי/ה לשותף/ה וחצי חדר
 ב- לוכסוס מרוהטת חדשה דירה

 291981 טלפון לחודש. דולר 150
^בצהריים.2 עד בבוקר 8 ביו

צעיר .עבודה מחפש *
מ בעבודה מעוניין ונבון מקורי

חיפה. 44810 ת״ד עניינת.

צירופים
אפשריים

(אובייקטי יפה רגליים. *
רג טיולים שחובבת ומשכילה, בית)
 על- ו״מבוקשת״ מעשנת, ולא ליים
 ובעל נחמד 28/170 אקדמאי ידי

תל-אביב. 4689 ת״ד חוש־הומור.
סטו תמונה. :מבוקשת *
מעונ ואינטליגנטי יפה־תואר דנט
ל נא רצינית. למטרה בדומה יין

 6705 ת״ד וטלפון. תמונה צרף
ירושלים.

 סטודנט בסודי־פותח- ,*
 בנשים מעוניין וחמוד נאה 24/185

 אינטימית. לידידות 45 עד נאות
 תל־ .22705 ת״ד מובטחת. סודיות

.61226 אביב
 לא ונאה, גבוה פנוי♦ לא *
סו אינטימי בקשר מעוניין פנוי,

 וטלפון דירה בעלות נשים עם ער
 .5181 ת״ד והדרום. המרכז מאיזור
באר־שבע. 84151 מיקוד

 חברים שני מבינה. נפש *
 מבינה נפש בעלי סימפסים, 35/175

 בעלות בנשינדאלמנות מעוניינים
 1207 ת׳׳ד דיסקרטיות. למטרות דירה

נתניה.

גוון ג׳ק■

 לנו נעלמת
בחיל־הא־

 3422 ת״ד ן,
91034 יקוד

[לחולון
 אותך. מחפשים

 שנד עשרים לפני
ודר.

 כה אהובה
פ ירושלים,

 נאה, בחור יפים. יחסים *
בודדה או זוג מחפש ,30 בן דו־מיני

 .50 גיל עד יפים ליחסים דו־מיניים
תל-אביב. 9288 ת׳׳ד חובה. טלפון

ללב נוגע
 אשכנזי בצנומה. אשכנזי *

מ היטב, מסודר טוב־לב, ,32/178
 וצנועה פשוטה בבחורה עוניין

 חמים. מישפחתי קן להקמת 28־18
 בני- 669 ת׳׳ד חשוב. לא המוצא

ברק.
 )34( שנון ־תקום. נחום *

 נבונה נחמדה, להכיר שואף ונאה,
 22804 ת״ד יציב. לקשר ומבוססת
תל-אביב.

ב את אם לכלא. נחמדה *
 וגילך ומבינה נבונה נחמדה, חורה
 מחכה אני אז — 22־18 בין הוא

 .86 ת״ד כפר־יונה כלא למיכתבך.
מאיר קדוש .42100 מיקוד
 בן רווק ברצינות. רווק *

היכ למטרת ברצינית מעוניין 22
רמלה. 24 יוספטל רות.

ניסים גנזיה
ר * איזו ל־ מ הנ אביב.ת

 מתאימה מחפש 24/1166 רווק דסאי
 תל־ 5254 ת׳׳ד תל־אביב. מאיזור
.61052 מיקוד אביב,
כ/־נ״ר. רצינית למטרה *
וחכ בנאה מעוניין 30/180 בחור

 ת״ד רצינית. למטרה ורק אך מה
.52170 מיקוד רמת־גן, 7078
שן. אסור * שמנ בחורה לע

 בעלת חופשיה, לבבית, מונת,
 מעשנת, לא בריא, חוש־הומור

ליצי 23 בן בודד לבחור דרושה
 טווח. וארוך אמיתי קשר רת

 פתח־תיקווה, 4584 לת״ד כיתבי
מת החורף מהרי! .49140 מיקוד

! קרב
רומנ רומנטי. םפורט *
 מעוני ,32/168 ומושכת נאה טית.
 ת״ד וגבוה. נאה בספורטיבי, ייגת

רמת־אביב. 39168
תו יפה יפה. ילדה עם *
 ילדה עם 32 בן גרוש נכה, אר,

 בחורה להכיר מעוניין יפהפיה,
 רגיי' סיבעית, אינטליגנציה בעלת

 אלה תכונות בעלת רק ויפה. שה
.02־414828 טלפון לאלי, תתקשר

 חסר־נסיון, ,25 בן סטודנט
 עד אהבה, ליחסי מרצה מחפש

לביצו להגיע מבטיח .35 גיל
 כפר- ,674 ת״ד גבוהים. עים

סבא.

 נחמד בגחמדה. נחמד *
 להיכרות. נחמדה מחפש 24/170
.04-645714 טלפון
ב זקוק נחמד. הוא גם *
 מבחורה ולאהבה לחום דחוף אופן

חיפה. ,44810 ת״ד מאשה. או

ברכות
בך אורלי — חמודות ל *

 נחום, אורלי כהן, סמדר שמואל,
החמו בן־חמו אילה אלמוג, צביר.
 כפי חמודות להיות המשיכו דות.

שאתן.
סחיפה חגית מתאוהבת

 כולם את מברף רחמים *
 דליה, בנותיי את רחל, אשתי את —

 ז׳אקי שישי, החתנים את וענת, רות
 וואל־ אודליה הנכדות, את ועמירם,

 את וגם בן, הקטן הנכד ואת רי,
והתל המזכירה המורות, המנהלים,

אר!בת־ציון. ספר בית של מידים
מרחמים. ברכות לכולכם,

ת * ענ  מה־ תתרשמי אל — ל
הצי ואת ישכחו, הרי אותם גמדים.

יזכ כולם זאת, לעומת שלך, לום
רו.

וגיורא תמי

!כמר אץ חינם
 לחודיע, מוז לך יש אם אז

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

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

תמו לצרף שרוצח 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 זח במיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמש

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

הודעה. בעל-ה של

 )21 מעמוד (תמשך
 לצורך או שבתון בשנת הנמצאים

בארצות־חברית. עבודתם

 בארצות-.^ הערביים הארגונים
 חזית של הברית בעלי חם הברית

 האמריקאים- הישראלית. הסירוב
האוניבר יוצאי אירגון הערבים,

 מוסווה (שם האמריקאיות סיטות
 ואירגונים כאן) הפלשתיני לאירגון

 יותר קטנים אמריקאים־ערבים
סולי לצורכי שהוקמו אלה (כולל

 לפליטים כספים ואיסוף דאריות
 בכל מסרבים בלבנון) הפלסטינים

הסיס תחת פעולה לשתף תוקף
 ״דו• או ערב״ ישראל ״שלום מה

 כתוצאה ישראלי-פלסטיני״. קיום
 לזה המקביל — העיקש מסירובם

 בארצות־ עכשיו שלום ״ידידי של
 -י — ״ניו-אאוטלוק״ ואנשי חברית״

 האמרי- חשלום אירגוני יכלו לא
 האמריקאים־חיש- קאים־יהודים,

ה בפעולות להשתתף ראלים
 נגד הפטיציות ההפגנות, מחאה,

ה ופעולות בלבנון חמילחמח
שלום.

■ ■ : ■ ו
 להסביר או להבין ניתן כיצד

 כמרדכי ישראלים של התנהגותם
 בארצות- שחם דויד או בר-און
ז הברית

מרא שחם דוד שנותן הנימוק
 תשלום תנועת של ודובריה שיה

הני הוא ,196• מאז הישראלית
ה מפ״ם, של ״ההיסטורי״ מוק

 ברחובות לצעוד לחבריה מתירה
 עם משותפת בתהלוכה ניו״יורק

 (תנועת חותמת כהנא, חרב בריוני
 -ש משו- מודעות על הצעיר) השומר

 ;עם הישראלית בעיתונות תפות
להש חבריה על ואוסרת בית״ר,

 ומחאה הסברה בפעולות תתף
 מסגירה רק״ח, או של״י חברי עם
 הישראלית עכשיו שלום תנועת את

 הנשק, סוחרי חמילחמה, לאבירי
יצ הפאלאנגות, ומחמשי מאמני

 ״אסור פרס: ושימעון רבין חק
ה הציבור עם הקשר את לנתק
בארצות־הברית״.״ יהודי

 תרגום יש האנגלית בשפה
צואת-שור. :זה לנימוק מדוייק

 והמכון ״ניו״אאוסלוק״ במערכת
 תפקידי כל נמסרו לידה, שהוקם
 לחברי או מפ״ם, לאנשי המפתח

 וכמעט המיפלגה את שעזבו מפ״ם
 את חצו לא אך לשל״י, הגיעו

ב המפתח תפקיד את הקווים.
 : נפתלי לח״כ מסרו המכון הנהלת

קונ בראש שעומד מי בלומנטל,
 < יש־ של ביותר הגדול הנשק צרן

 המשטרים בחימוש ועוסק ראל
העולם. בכל הפאשיססיים

 ן לי הסביר שחם דויד ידידי
 מועצת את להקים יכול שאינו

 ב- המכון ומועצת ניו-אאוטלוק
 יהודים ״אישים״ כי ארצות־הברית

 אות* לשתף מוכנים אינם רבים
המשו במוסדות איתן רחל ואת

 זאת מציע (ואני לו הצעתי תפים.
 אלה) במוסדות של״י חברי לכל

 חברי מרשימת שמי את למחוק
̂  ה- של הנאמנים וחבר המערכת

י וחסל. מכון
ל להסכים יכולים איננו אנו
תנו של בציבור" ״הידועה הסדרי

 ״ניו-אאוס- או עכשיו, שלום עת
► הנוכחי, הראשי שעורכה לוק״,

 תומך שור, חיים שובל קיבוץ חבר
 ] י־ מדינוי* לשתי הארץ בחלוקת
 לאלה זהות המדיניות עמדותיו

ן להת- בשתיקתו, מסכים, שהוא
 מלכי בכיכר שאירע מה רמתם.
 1 ניטים בשם שנמושח היכן ישראל,
 שלובח בימה מעל דיבר אליעד
 עליח להופיע הורשה לא אליאב
ז נסבלו פלד מתי או אבנרי (ואורי

 במק• בכיכר — בהיכל כצלם שם
 הביאה הלבנון מילחמת זה). רה

 תשתית של הקמתה לאפשרות
 האמרי* השלום לתנועת חדשה

ל ובעקבותיה קאית-ישראלית
 אמרי־ וסולידאריות שלום תנועת

 את קאית-ישראלית-פלסטינית.
 העבודה ומפלגת מפ״ם ״הסדרי״

 בארצות־ — בישראל להשאיר יש
 של לחיסולה הכל נעשה הברית

 כשם הישראלית, הסירוב חזית
 חזית של לביטולה עושים שאנו

הערבית. הסירוב

ו ״ פ ב ר ן ח ו ק ר י ב

 כחזו עוד אבל תרפפ׳׳ו מודל רחב לב בעל אמיד, פנד. לא
 הבוקר בשעות הטבע, בחיק משותף לבילוי חברה מחפש — במותניו

 מובטחת. — כמובן — הסודיות משנה, לא המין בלבד.
הירקון. שלגדות במפורטק הספורטאי/ת לך, אחכה

ם■■■ ל עו ה ה 2358 הז


