
 אלי הכותבים את ומבקשת חוזרת אני
 המכתב גבי על גם כתובותיהם את לציין

המעטפה- גבי על רק לא עצמו,

תל־אביכיות וגם זאוז בל
ת 18.5 בכל ש לא זזייו שנו  )933/706( פנ

 מה שכל. בעלת וגם יפה נם שתהיה נערה
? על דעתכן ך ם ואם כ מנ ת א א צ מ  נערה נ

ל כזו תה קורא הרי ,17—18 בני תו או  או
ם על עטים לדו־קרב עול־ימים שאי  כפסי־ נו
ה, לוני ת כו מנו א ואהבה א ״ל תבי ( אה מכ

ר בה,״ מ א, או אה מהי הבעייה ״אלא הו
ה״). ת כל על ב עלו ת עליה אלה מ היו  נם ל

תל־אביבית.

בתובה אמביציה
מרי )933/707( 20 בני שני כון, נו ר תי  ז

 אינם מעניינים, שיתה בני שהם טוענים
ם בלי ש סו ת, מרג שר נחיתו ת וא רו ת ספ מנו א  ו

תי שטח אינם ע בל ם להם, ידו  להתכתב רוצי
ת נערות שתי עם עלו ת ב ת, תכונו מו  דו

ת נם שתהיינה עלו שם אמביציה. ב  מה (ל
ם אמביציה תבי מכ ההר לא ב א). לי. מ ל מי

ועדינות יופי - דבר בכל
כל, רמת־ננית, או פתח־תקוואית. נערה  תו

לי א או צו מ ו עניו ל תבי כ מ  )933/708( של ב
קה נלהב ,21 בן צעיר שהוא סי מו ת ל סי א  קל

ש ו״יודע כל לחפ והעדין.׳׳ היפה את דבר ב

!לג׳ובניקים בוז
תלונן )933/709( צעיר חייל א מ מצ שהו

ת לקבל ליח בו שו תביו ת מכ ת ל רו ע  בחנץ־ מנ
ת ביתר לארץ שר קלו א ת מ רו ע ת. מנ מיו  מקו

ר הוא בו אן יש כי ס ת כ פו ם עדי קי בני  לנ׳ו
א קרביים. חיילים על שמח, הו בן, י מו  אם כ

ח 17—18 בת נערה פר. את לי תוכי ההי
שר ד הריהו לו, א נ ת-ספר בו עי תיכון. בי

אינו (דבר רוני עד להפריע צריף ש קי ב
ת קי צני ב בו תו כ א אליו.) מל ב מתעניין הו

ת, ע תיאטרון. ספרו לנו ל ופוליטיקה, קו כו
ת ת. או דה והתכתבו א מו ר שהו ה בו ק סי מו  ב

סית א שירה. קל וב

ומזג-האויר אמנות
שה ת א ת )933/710( 32 ב ענ יכו שהיא טו

ה צעירה להיקרא בהחלט לה כנ מו ח ו  להוכי
ם זאת תבי מכ שכלה. בעל אדם כל עם ב ה

ת חו ר או פ ת הה יו שכלתה נבו  שלה (ה
הה), בו שא כל על נ א, נו הו ת. זה יהא ש מנו  א

ר. או כלכלה מזנ-האוי

אכל... יפה, איננו
שם )933/711( ט אחרי לרווחת נו ת סיו חינו  ב

א עליו, שעברו הבנרות הו  להתרענן רוצה ו
ל נערה של במכתביה  בעלת 18—22 בני

ע הוא דתית. עולם השקפת די ש מו  שאין מרא
ר אולם יפה־תואר, הוא בו תה כי ס  נערה או

תו עניין תמצא שיו אי תביו. ב כ מ ב ו

שהרהר אחד בלונדי, אחד
די צעירים, חיילים שני  ושחרחר בלונ

ת, המונים )933/712( מיו טי פ שכלה או  י־ ה
ש-הומור הם חו תי  מעוניינים העיקריות. בתכונו

ת ש.תי אל ולהתוודע להתכתב ערו ת נ  בנו
ת 17—18 עלו ת ב ת תכונו מו ת... דו ותל־אביביו

אופי של עניין הבל זה
איננו מציין שהוא למרות ר ש ע כו  מעוניין מ

פי המעדיפה נערה עם להתכתב )933/713(  או
פי, על א יו הב ,17 בן הו  הירקיו. על שייט או

ט כן ושחייה׳ ספור מו שמיו את לחלק ו ו ר
ת חוויותיו ביו טי ר ספו ב נערה, אותה עם ה

סה נם שתהיה תנאי ת נו תכונו ל שציינתי ל
ורמת־ננית. 15 בת עיל

כבקשה רבב בלי
ת שתי ת בבית-טפר תלמידו ,933/714( לאחיו ( 

ת, פו די ע ם מ שו צעי עם דווקא להתכתב מה. מ
עלי רים ת כלי־רכב. ב נו כו ת ת כ שניו  הן מ

אה. והופעה חברת אהבת מציינות עונ נ מ
שהו יין !מי

איגרת מבצע
ד מכתב א סנן קיבלתי לאקוני. מ  בצה״ל מ

תב )933/715( כו  עם להתכתב רצוני שא) ה
 נאה נזרה ובעלת יפה רצוי חמודה נערה
ת 17—19 בניל בו סבי  פתח־תקווח.—תל־אביב מ

א ב) וסגן. 21 בן הו

לה איכפת לא דווקא
ה חניכת )933/716( 20 בת נערה טודי  הס

אל, ״אהל״ תיאטרון שליד הדרמטית צי טנ פו  ב
ם עם להתכתב רוצה שי אנ ש/  לניל מעל אי

ם 23 עונייז/ני מ אטרון, ה ע בתי מוסיקה קולנו  ו
ת קלה קלאסית  לכל. ומעל קלה, ופחו

הב' א בילויים. או מרת הי  לא שלנמרי או
ת פ כ תב לקבל לה אי אי של ידו בחתימת מכ

ת יראה שלא תיאטרון שחקן זה ב תי כ בכ מ ה
ם תב ת שו תו חי ד פ ביו. כבו ה, היא לנ  בין מונ

ה, שאר תי ר מעלו ם, עו  ועיניים שיער שחו
ת. שתייכת היא שחורו ת לחברה מ ועו סלוני

שי אחרי קבת ה חידו פנ או ם ה עזי תר. הנו ביו

 ענין בבל אלי הפונים בל על
 פרוטה מאות חמש לצרף שהוא,

בבולים.

ש י ד ה . ל . , □ י ב א כ
 ז בפרקים או בכתפיים בברגים, בגב,
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טבריה

חופשתו בלה
ן לו ו ם! יהנשיא* בנ רושלי בי

העיר כמרכז שקטה סביבה * ויבש צח אויר *
ם * אירופאי מטבח * י ל ב א  בחירתך לפי מ

 היחידה השחייה כריכת עם והחדיש המפואר המלון
שיא״ כארץ. והמפוארת בירושלים  תנעים תזמרת.הנ

 עד כערב 9ומ־ הצהריים אחר 7 עד 5 משעה זמנך
נעימות. הפתעות בינלאומיים. אמניט הבוקר. אור

אדרבה חופשה לפובלי גדולות הכהות " אחד רחוב - ירושלים — מלון.הנשיא״ ם ע ה
ם י נ ו פ ל 4474 — 4473 — 4429 — 4428 — 4420 : ט

ממרחב
ושרו□ מלחמה

! לא :התשובה
 משלום תוכנית על קראו ישראל אזרחי

 השבוע. של הראשון ביום רק ואלם של
 הער־ המרחב עתוני נשאו לגבול, מעבר
 עוד הראשיות בכותרותיהם הידיעה את ביים
 במעטה מיד התעטפו המדינאים השבת, ביום

 מי נמנעו עמוקה, דיפלומאטית שתיקה של
הרא המאמרים כותבי רשמית. הגבה כל

 מן יוצא ללא התאפקו. לא לעומתם, שיים,
התוכנית. את דחו הכלל,

 את המדינאים .גם אמרו יומיים כעבור
 הערבים, את מספקת אינה התוכנית : שלהם

 ״אמריקה ישראל. של לצרכיה רק מתאימה
 פלסטין את לקנות שתוכל חשבה אם טועה

 לבת־טיפו־ כמתנה ־ לתיתה כדי בדולארים,
 הפליטים מהנות דובר הכריז !״ ישראל חד.

ל ירושלים איש טנום, דאוד ד״ר ■בלבנון,
שעבר.

שום היה לא נבונה. הלא בחובת ה
 אלף 900 מבין ניכר הלק זו. בעמדה פלא

 מחנותיו את לנטוש אמנם מעוניין הפליטים
 להתיישב או״ם, של החסד קיצבות ואת

 עקוב־ השחמט לוח על אך במקום־קבע.
 גו? היה לא המרחבית המדיניות של הדם
חשוב. מניע הפליטים של וסבלם רלם

 חודשים כמה זה עובדים גדולות, אחוזות
יר בגידול בעיקר פלחים, 200 בקביעות

 וקצב מכשיריהם בהופעתם, ופירות. קות
 מיליון 15מ־ נבדלים 200ה־ אין עבודתם
בצפי היאור בקעת את המאכלסים אחיהם,

בעולם. ביותר הגדולה פות
 מסביב : גדול הבדל זאת בכל ישנו אולם
 מזויינים שוטרים משמרות מוצבים לשדות

 ממלאים העבודה מנהלי מקום את ברובים,
אסי הם 200ה־ כי אקדחים. חגורי שוטרים

ב מתאיהם בוקר מדי לשדה היוצאים רים,
קהיר. של המרכזי ר,סוהרבית

 הראשונה הפעם זו ליום. ארוחה עוד
פרודוק בעבודה הועסקו מצריים שאסירים

מוח היו כה עד מאסרם. בתקופת טיבית
 בניתוץ בפרך מועברים או בבטלה זקים

• המדבר. בלב סלעים
 22 לכלכלת החקלאית..משמשת התוצרת

 תמורתה מצרים; ברחבי האסירים אלף
 העובדים בחיי-האסירים לשיפורים מוקדשת

 קלה ארוחה הוספת :השיפורים אחד בשדה.
 של עבודתם במקום ומוגשת המוכנה ליום׳

האסירים.
מזו ענק נבחר הארוחה להכנת כאחראי

 מחמוד, תופיק בשם לשעבר עורך־דין קן,
 מטבח, בסכין הבוגדנית אשתו את י שרצח
מה־ משתלט בוקר מדי עולם. למאסר נידון,

מחמוד טבח-אפיר
ירקות פתה !תו,8א תחילה

 כלים הפליטים שימשו שנים שבע משך •
 סמך על שסחטו ערב, מנהיגי בירי חשובים

 השמיעו והבטחות, וזיתורים המר גורלם
 היתד, לא עתה, ונשנים. * חוזרים איומים

 הכלים על לוותר כוונה כל אלה למדינאים
 אמריקה של ששר־החוץ מפני רק החשובים

זאת. לעשות להם יעץ
 שלימות ־ הבטחת הכלכלית, העזרה הצעת
ל נראתה המים מקורות ופיתוח הגבולות

ה ערכם לעומת וכאפס כאין ערב שליטי
ממור פליטים אלפי מאות של תעמולתי

 חוץ,** כלפי חרב־אימים לשמש ויכולתם מרים
פנים. כלפי והסחה ודגל״הסתה

 כדי השבוע פוליטי בגאון צורר היה לא
 שתופנוד-לשליטי הצעת־שלום כל כי להבין

 של אזניהם אטומות. אוניים על תיפול י ערב
 זאת, לעומת פשוטים, אזרחים ושל פליטים

 הזמן פרק כי אם — יותר הרבה פתוחות
 ארוך מעשים לשפת הרעיון לתרגום הדרוש

יותר.

מצרים
סכינאי נשאר סכינאי

 של הערבי שמו הוא אלינייריה אל-קנאטר
 : המלים פירוש ־ קהיר. ליד הגילום סכר

ה האדמה משתרעת סביבו הברגה ־ פתחי
הפורה. העמק בכל ביותר פורייה

מבעלי שהוחרמו האדמות, מן חלק על

 .סבכת־ על גסה, יוטה חולצת לבוש מיד.
הארו את מכין במיוחד, שהוקמה הבישול

 ירקות, סלט של גרם 150 פיתה, חצי : חה
מלח. גרם 10

 אותה :הבישול במלאכת ׳היחידי נשקו
 המנוחה אשתו ,את חיסל בה מטבח סכין
שנים. שבע לפני

מוזרחת
המרה הטיפה

ד •רקדניות בהצגת שנכח שיכור, לקות  צ
 מועדון,הליאן פיראנויד, דה באובדז׳ פתיות

 שכח פארוק, לבלות נהג בו. המפואר הקד,ירי
הרוק לעומת בהתלהבות צעק עצמו, את

 1כב אם 1 המלך יחי !המלך .״יחי נ דות
 יהיר, מעט עוד לקהיר, כאלה רקדניות חזרו

 למשפט, הובא נעצר, הלקוח מלך.״ גם לנו
 הסתזן באשמת מאסר חודשי לשלושה נידון

המשטר. נגד

מזל בר קידוח
 'המזל האיר בכווית, קטן נפר באחמדי,

 הוא מים. באר שחפר ד׳מקנמי לשייך פנים
 לקנות שיוכלו לתושבים הודיע שלט, יתלה
 ריאל חצי של במחיר החדשה הבאר ממי

 פחות הוא־ בכווית נפט פח־ של ■לפחד־מחירר
ריאל. מרבע
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