
 סם־ רוצה אם. אגד־ אם־ ;*
מצול וחוברות באנגלית רי־כיס

בת לתת מוכן ,5^־* בנושא מות
דו וחוברות ספרים או כסף מורה
תמו תתנו מה — ■מזה וחוץ מים,
 שלי, לגמרי? חדש עט־שעון רת

.03־622375 טלפון
 רבועים מטרים 45 סלטות. ן*
 פאנלים, כולל ,20/20 בלטות של

 מה־ אותן לעקור שיבוא מי יקבל
.03־735510 טל. אשר, יוסי ריצפה.

 להחליף מוכנה ככיפה.
 ארבע בת גדולה כביסה מכונת
 קטנה כביסה במכונת פילקו מדגם
להח גם מוכנה ארבע. בת יותר
 ריפוד דורשת כפולה, כורסה ליף

 טלפון איילת, אחר. במשהו
.03־232465

מיד־ליד

 מוכן אנגלית. מכונה ן*
 מכו־ תמורת שקל 1,000 עד לשלם

 בני, משומשת. אנגלית נת־כתיבה
בערבים. 03־236568 טלפון

ווק אמריקאית. אזרחות .*
 150 תמורת ומשובח חדיש חדש מן

 חיה, אמריקאית. אזדחות או דולר
.03־457056 טלפון

 או לרכוש רוצה פוינטר.
טו ממישפחה פוינטר גור לאמץ

.03־451544 טלפון יותם, בה.
 לו יש אם חמוד. אוטו

 יקר, לא טוב, מבית חמוד אוטו
 מישפחה ראשונה, ויד חסכוני

ה את להמשיך תשמח סימפטית
 כה־ שקל. אלף 60 עד בו. טיפול

.03־764827 טלפון נוב,
■י ■■■ י■!■ 72 _

צירופים
אפשריים

 בחורה עיניים. לעשות *
 שישבו בלונדי ובחור שחרחורת

 לפני במוצאי־שבת שמיל אצל
 עשיתי לא עיניים. לי ועשו שבוע

 הכל שנייה במחשבה אבל בחזרה,
 שעה ואותה מקום אותו אפשרי.

 הבלונדית השבוע. במוצאי־שבת
הירוק. האפוד עם

 בחורים שני להשתוככ. *
 השלושים שנות באמצע שמחים

דב וגם ולאכול לשתות שאוהבים
 עם להשתובב רוצים אחרים, רים
ומבי טוב שנראות בחורות שתי
לטל נא מיטת־ענק. על עניין נות
 טלפון אחר־הצהרים, 7ו־ 5 בין פן

.03־451131

 לא זה אסטרולוגיה *
ל רציני חוג לו מתארגן צחוק.

מתקב לא האסטרולוגיה. לימוד
ב לדעת רוצים שרק כאלה לים

 שנה באיזו או יתחתנו חודש איזה
 טלפון ליאיר, לפנות בפיס. יזכו

.03־417773

 מירוש־ )29( רווק מחפש. *1
 חשוב לא איתך, לגור מחפש גים
 ת״ד המצב. ומה את כמה בת

דויד. ירושלים, ,1293
רה. קצת *  30 בן גבר עז

מרו לדירה נאה בשותפה מעוניין
 תל־אביב בצפון טלפון עם הטת

 עזרה וקצת סימפטיה תמורת —
.03־782568 טל. דני, הדירה. בניקיון

 דיזנגופית בדירה שותף *1
להש שירצה לשותף חדר מתפנה

כ בשבוע יומיים־שלושה בו תמש
לחו דולר 80 מבוקשים סטודיו.

.03־237977 טלפון רונית, דש.
 לצאת עומד לטיול. שותף ן*

ב ומעוניין הרחוק במיזרח לטיול
באפ להתחיל עומד הטיול שותף.

 גנות־ גלעד, נ. אל לכתוב נא ריל,
.42930 הדר

הלבח■
לאיבוד!

ו . ל . ה ו מ י א  הכלב י
 של עירבוביה שלי, הג׳ינג׳י

 ולא לטייל הלך ונקניק, קוקר
 מירב, מתגעגעות: נורא חזר.
 טלפון החתולה. וקיצי גרי

.03־225377

 כמו עובדת אני הצילו. *1
 החלונות הפוך, הבית (אתון), המור
 בדחיפות לך זקוקה נדע, שלא

 שרית, וסימיפטיה. שקלים תמורת
.03־421362 טלפון

ללב נוגע
 עשיר, מאסיכית. תמיכה ,*

 מא־ לתמוך מוכן ונדיב תרבותי
 יפה בסטודנטית/חיילת סיבית(!!!)

 ל־ לכתוב !).שמנה (לא חושנית
 .61302 מיקוד תל־אביב, 30161 ת״ד
טלפון. מיספר לצרף רצוי

מבוק רצינית. העיקר, *
 מבינה כנה, נחמדה, עדינה, שת

 ישראלי־ עבור רצינית, — והעיקר
 עד 18 המבוקש: הגיל ארגנטיני.

 כהן, דוד וגוש־דן. מתל־אביב ,20
 מיקוד החייל, רמת 108/3 הגולן
68718.

 נאה סטודנט טוכ. ראיט
ש וחטובה, בנשית מעוניין 28 בן

 להעניק מוכן טוב. בראש תהיה
 טלפון ירמי, ועניין. סיפוק

.03־316404
 ,35 רווקה, רציני. קשר ,+
במח עוסקת ועדינה, גיזרה דקת

 עם רציני בקשר מעוניינת שבים,
 גם (אפשר וסימפטי תרבותי פנוי,
 כתוב ילדים). עם אלמן או גרוש
 מיקוד תל־אביב, 36852 לת״ד
61368.
קריקטו סופד, נאה. פרס +
ממוצא ,31/178 ותסריטאי, ריסט
וצנוע. טוב אופי ובעל רגיש צ׳כי,

גר רצינית למטרה להכיר מעויין
 מי .28 עד 19 סימפטית, פיקאית
במ ויכול_לעזור זו מודעה שקורא

 נאה. פרס יקבל המבוקשת, ציאת
רמת־גן. 2834 ת״ד ליוסי, לכתוב

אקדמאי, אופטימיסטית. *
 בהליכים, ומוכשר, נאד, ,33/178

מת או פנויה מחפשך ילדים, ללא
 ואופטימיס־ סבלנית פיקחית, פנה,
תשובה רצינית. למטרה — טית

 תל־אביב, 45142 ת״ד מובטחת.
.61451 מיקוד

שיחרור, על־סף חייל דלי.
צעי להכיר מעוניין (דלי), 21 בן

 ,9822 ת״ד רפי, זה. גיל עד רות
חיפה.
 נשוי חכרתי. כילדי !*

מעונ ואמין, רציני נחמד, ,37/170
 למטרות נשים עם בד,כרויות יין

 ואינטימי. חברתי ובילוי ידידות
.03־592588 טלפון דודי,

 מעוניין צייר־צלם מודל.
ל כמודל וחטובה נאה בצעירה

בציו — התמורה וצילום. ציור
 וסיפוק המודל של וצילומים רים

 רמת־גן, 4434 ת״ד יאיר, מהעניין.
.03־782568 טלפון

 צימחתי השלכת. ניל עד *
אח בעיניו תר בפוטנציה ומשורר

 ולמציאת להתכתבות בת־זוג רי
 ועד הפריחה מגיל רוחנית, דרך
 מובטחת. תשובה השלכת. לגיל

 ראשון־ 7 אבשלום !זלמן, בנימין
.75285 מיקוד לציון,

ברכות
 כחן ללילי האוטו. למרות *

 לארץ שחזרת יופי — מרמת־גן
 חוזר שהשארת שהאוטו (למרות
אה שרה אותך: אוהבים אליך),

וחיה. שלמה הרצל, רון,
 הג׳יג־ לא׳ משהו. למדת ,*
באוניבר אחת שנה שאחרי גית,

 לניו־יורק לנסוע החליטה סיטה
 רק — הכבוד כל שם, ולהתחתן

 למדת וכבר באוניברסיטה, שנה
̂ז החברים. משוןו

שיקוצים
 גמרתי! אתך אני למשה. *
 הניד, תגמור! לא כבר אצלי אתה

מחיפה.
 לקולנוע חריף. גינוי *

 שמכר בתל־אביב, המחודש גורדון
נמכ שכבר כרטיסים ולחברתי לי
 באותו אחת פעם אחר למישהו רו

 שבועיים לפני שבת במוצאי הערב,
 זהבה חריף. גינוי לכם מגיע —

רמת־גן. טוונה,
בבית הראשון. האסון ,*

 פרישמן ברחוב תל־נורדוי, ר,ספר
 המדרגות מתפוררות בתל־אביב,

 האם יפה. המשופץ הישן, בבניין
חורה. הראשון? לאסון מחכים

 פע- ציצלו למי פעמונים.
 התכשיטים בחנות מוני-ד,אזעקה

 במשך בתל-אביב, בן־יהודה ברח׳
 ה־ הופיעו. לא הבעלים ? השבת כל

שכן. חסרת־אונים. היתה מישטרה

ומשונות שונות
 לשים וקוקוס. שוקולד *

מרגרי חבילה 1 ביצים, 4 בקערה
כו 2 קקאו, כוסות 2 מומסת, נה

 כוסות 2 מים, כוס 1 סוכר, סות
 רום, כפות 2 ברנדי, כפות 2 קמח,

ולהכ הכל לערבב קוקוס, גרם 30
ב עוגה, של שיגעון לתנור. ניס

שרה. אחריות.

 חי? ישראל עם וטוכ. ישן !+
 הדרוזים עובדים, הערבים בהחלט.

צביקה. חי. ישראל ועם שומרים,
 החיים ולגירעון. למרים *
וגי הצד,דיים, אחרי יותר יפים

נאמן. עד הסוף. לא זה רושין

 לברן, לבקש, להציע, להתיע, מה לן יש אם אז
!קדימה — לקלל ואפילו
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 גבי״גלויית־דואר, על תיכתב ההודעה •

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

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

בעל-ההודעה. של פון

ת חי-ם0 ח ת ל!מגףן מ
)35 מעמוד (חמשך

 ביאנצ׳י חעורך־דין דווקא קיבל
 של לתאי־המעצר לרדת רשות

? האחים
 לעסוק המשיכה העיתונות

האר השבועון כתב בפרשה.
 : 1981 ביולי 8ב־ לא־סמאנה גנטיני

 היו שנעצרו, שבזמן לזכור ״יש
 תער שוקלנדר האחים של בידיהם

 - לסרחיו :מזוייפות דוודזהות
 זאביאר קלאודיו שם על תעודה
 שני של חברם היה אשד פוגל,

 תעו־ התיכון. בביודהספר האחים
 פאבל! של בידיו שנמצאה דת־זהות

 פוגל. סרגיו של שמו על היתר,
ה נלקחה מניין הסביר לא איש

 תעודור הגיעו איך השנייה. תעודה
לידיהם?״ אלה

 עם זו עובדה מסתדרת וכיצד
 ל* שהרצח המישטרה של גירסתה

 אימפולסיבי) אלא מתוכנן, היה
 העובדוי את המישטרח הסבירה (כך

 מארגנטינה נמלטו לא שהאחים
 לא אכן אם הרצח). ביצוע אחרי

 והאחים מוקדם תיכנון כאן היה
 אס לרצוח פתאום לפתע החליטו
הזהות? תעודות מדוע הוריהם,

עיסקות
גשק

 נוספות: שאלות גם שאל* ף
-  הרבים האנשים היו מי • י

 למערכות־הע- טלפונית שהתקשרו
 שהאחים בעקשנות וטענו תונים

מפשע? חפים שוקלנדר
 שנמסרה טענה -של טיבה מה •

 העיתון למערכת הטלפון באמצעות
 הכפול הרצח קשור לפיה כרוניקה,
לארגנ מכירת־נשק של בעיסקות

 מאוריציו שד,מד,נדם נכתב טינה?
 נשק בקניית מעורב היה שוקלנדר

הקשו ושגורמים סודית
לחיסולו. גרמו אלה לעיסקות רים

 שבשבועיים הוברר גם לפתע
 בדירתם שריפה פרצה הרצח לפני

 שוקלנדר, הזוג בני של המפוארת
 ומי מה הוברר לא היום עד אך

 זו שהייתה הייתכן לשריפה. גרמו
להתרחש? לעומד אזהרה

ב־ בכיר
ספו שימים גילה, בואנום־איירם

 השריפה ואחרי הרצח, לפני רים
 אמר שוקלנדר, הזוג בדירת שפרצה

 מודאג* שהוא שוקלנדר מאוריציו לו
ה בזמן שאירע מדבר־מה ונפחד
אחרון.

 את מבססות האלה העובדות כל
ש בארגנטינה, שנפוצה הגירסה

 מ־ כתוצאה שוקלנדר נרצח לפיה
לעיסקות־הנשק. שותפיו עם סיכסוך
 רקע על פרץ שהסיכסוך יתכן
 שד,מעורבים גם יתכן אך כספי,

 שהטה,נדם חששו אלה בעיסקות
 והחליטו מדי יותר יודע היהודי

להשתיקו.
 כל נעשות היום של בארגנטינה
ה הכת באמצעות עיסקוודהנשק

 עיסקת־ תיתכן לא השולטת. צבאית
ה הגנרלים מעורבות בלא נשק

 זוכים שגם ומקורביהם, שולטים
עיסקת־תיווך. מכל נכבד בנתח
 כ־ אדם אם קובעים אשר הם

 אם שותפם להיות ימשיך שוקלנדר
לאו.

 היו שבידיהם היחידים גם הם
 מאד את לחסל והכוח האמצעים

 — אשתו ואת שוקלנדר ריציו
 את המישטרה באמצעות ולביים

בניהם. את המרשיעה הגירסה
 מישהו האם קרה? באמת מה
 שוקלנדר, בני־הזוג את רצח אחר

 .ה־ את עצמם על לקחו ובניהם
 עקב־' או פחד מתוך אם אשמה,

כוזבות? הבטחות
 אחרי חודשים שמונה היום, עד
 וסילבה־ מאוריציו של הכפול הרצח

 נפתח לא שוקלנדר, כריסטינה
ופאבלו. סרחיו של מישפטם

 בתסריט דבר־מד, השתבש האם
? התביעה

ם עול ה ה 2318 הז


