
 קיבוצניקים שני ניזןןיווז. *
 מעו!נ־ ,30ד 28 ובני נאים לשעבר,

 לטיול גיזעיות בחורות בשתי יינים
 אבנר, ולדרום. לדהאב משותף
.03-780304 טלפון

 מאוד נאה גבר לממן. מוכן *
ל לטיול בשותפה מעוניין 29 בן

 דינ״ל הטיול י לממן מוכן מצרים.
 ת״ד וסימפטית. צעירה לבחורה

רמת־גן. ,4449

ת. *  25 בני נאה, זוג זוגו
 זוגות עם בהיכרות מעוניינים ,30ו־

 רמת־ ,4434 ת״ד משותף. לבילוי
גן.

 מבוקשות חיים. לעשות *
 לעשות שרוצות נאות בחורות שתי
 טלפון לעניין. גברים שני עם חיים

אחר-הצהריים. דיד 5 בין 03-451131

מיד־ליד

 שטוח נייד טייפ למכירה.
 סוני ווקמן שקל. 800 — סאניו
 מכונת־כתיבה שקל. 4000 — חדש

 1750 — חדשה כמו בראדר אנגלית
.03-285992 טלפון דקל, שקל.

 שטיח למכירה דחוף. לא *
 ריפוד, דורשת כפולה וספה פרסי

 טלפון נוחים. במחירים לא־דחוף,
03-232465.

 כיור לנו יש במהרה. *
ו למיטבח, כפול, לבן, חרסינה
ו! ■י■ 74 —

 ממנו אותנו לשחרר צריך מישהו
 לפנות: נא פרטים בדבר במהרה.

 אחר- בשעות 02-636176 טלפון
הצהריים.

מצל להתמקח. אפשר *
 ניסיון, עם נהדרת אף. ניקון מת
 תיק־עור ועם 50/1.2 עדשה עם

 שקל, 5,000 תמורת אוריגינלי,
טל ענת, להתמקח. אפשר אבל
.03־651628 פון

 ויפות, חדשות מגפיים. י*
תמו ,38 מספר בורדו, איטלקיות,

 להיפטר מוכנה שקל. 1,000 רת
 מסידרת גם הזדמנות במחיר
.03־245975 טלפון יפה, .£1££

 מודל 72 סובארו שניה. יד
רו שנייה יד מצויין, במצב .?.1£

 מזגן גם שלישית. ליד לעבור צה
 אפשר טוב במצב וקירור חימום
 על לדבר שלא בהזדמנות, להשיג

סו לכל שמתאים מאלומניום גגון
.03־774945 טל. ברוריה, הרכב. גי

החלאפות

 ברצוני דירות. להחליף *
 בנווה־ שלי הדירה את להחליף

 אחרת בדירה ,30 רמה רחוב שרת,
 או רמת־גן תל־אביב, בסביבות

 רחוב לוטרשטיין, משה גיבעתיים.
 ,67616 מיקוד יד־אליהו, ,15 מרדכי

תל־אביב.

 כלה שימלת שחור־לבן. *
 שחור- טלוויזיה תמורת 38 במידה

.03-779573 טלפון לבן.

 מישרד,ראש־הממשלה. *
 במיטה בריא ראש להחליף רוצה
 ראש־המפד למישרד לפנות חולה.
ירושלים. שלה,

הולך מה

 16.2.82 שלישי ביום מכירה. *
מכי תתקיים 20.00—16.30 בשעות

 אמנותיים הדפסים של מיוחדת רה
ה אגודת של ההדפס בסדנאות

תל-אביב. 9 אלחריזי ציירים,

 בימי לילדים סרטים מקרין שמינית
.03-482920 טלפון אייל, הולדת.

חוט יוזמנו. המתאימים *
 לפרסם המעוניינים בכתיבה אים

 שברשותם החומר ישלחו פרי־עטם,
 לכתוב לשיחה. יוזמנו והמתאימים

תל-אביב. 26243 ת״ד סער, אל

 נסיו צריף. שנסיר מה *
 מחפש מרעננה חודשים 4 בן קטן

 מה כל לו שתעניק מנוסה מטפלת
 בחודש. ערבים כמה — צריך שנסיך
 לבין 14.00 בין 03-238853 טלפון
18.00.

 שני דירת מחפשת דירה. +
 מוכנה בתל־אביב. טלפון עם חדרים
 טלפון מירי, דולר. 200 עד לשלם

03-319911.

 לטייל שמוכן מי הנאה. *
 אפשר ביום, שעה שלנו הכלבה עם

 חוץ שקלים, על גם איתו לדבר
.03-225937 טלפון שבדבר. מההנאה

 משתוללים. המתנהלים *
 מיליארדים, סוחטים רפיח בפיתחת
 נכנעת הממשלה בשלום. מחבלים

 (כמובן) המערך דרישותיהם. לכל
ל אלינו הצטרף כלום. עושה לא

 טל' של״י, השלום! למען מאבק
ב 03-280807 בבוקר, 03-290257

ערב.

 לא לא, יורדים! אנחנו *
 את לעצור לימית, — לניו־יורק

 עתידה יקבע ימית בחבל הנסיגה.
 אתנו! בוא כולה. ישראל ארץ של

ימית. ,154 ת.ד. — פרטים

ללב נוגע
מעונ והסכימה. רמת־־גן *

 25 בת עם רצינית בהיכרות יין
 וחטובה חמודה משכילה, ,27 עד

 299281 טלפון וסביבתה. מרמת־גן
 ועד אחר־הצהריים 3.30מ־ ורק אך

יוסי. בערב, 6.00

 מעוניין 26 בן רווק רגישה.
 ת״ד אלי, רגישה. בחורה להכיר
.91024 מיקוד ירושלים, 2558
 אקדמאי זהות״ תכונות *
 היטב, מבוסס ומעניין, מאוד נאה
 פנוי, לא 38/180 העולם, איש

 זהות. תכונות בעלת בנאה מעוניין
תל־אביב. ,28385 ת״ד

 גברי מהשיגרה. יציאה *
 מעוניין וגבוה, מרשים ,41 בן ונאה

 שמנה) שתהיה (אפשרי בידידה
 מהשיגרה, ויציאה לאינטימיות

 22654 ת״ד היום. בשעות עדיף
.61226 מיקוד תל־אביב,

ברכות

 ברכות, המון עמי, בן מירי חמודה,
 היזהרי חורפים. 17 לך במלאת

גיל. אלי ממני, במעשייך.
ה עם ליוסי צעצועים. *

ש חושב אתה מה, אז תלתלים:
 שאתה צעצועים, זה שלי החברות

לך. מהמסרגנת כולן? עם משחק
ו- לשלמה עוד. רוצים *
נכדים הם ואריק קרן :ורדה

 לאה סבתא עוד. רוצים נהדרים.
ישראל. וסבא
 קדם לדני אותנו. הצלתם *

 ליד עצרו לרפיח שבדרך ורחמים,
 הביאו אבנים, שמו בצרות, מכונית

 לפאנצ׳רמאכר צמיגים הסיעו ג׳ק,
 אותנו, הצלתם פשוט לא. ומה
 אורי וענת, מרחל רבה. תודה ולכן

ושלמה.

שיקוצים
 המונית לנהג שתיחנק. *1

ש אחרי בערב, 8ב־ שישי שביום
 רק ורצה היומית את עשה כבר

מיו מחיר מאיתנו לקח כסף־כים,
 במחיר לגולגולת שקלים 64 של חד

 ולקח לירושלים, מתל־אביב נסיעה
שתיח הלוואי נוסעים. שמונה גם
נוסעת. נק.

 אני שבוע בכל ־שקיות.
 שקית וקונה בסופרמרקט קונה

 בכל המיצרכים. בשביל פלסטית
הבי בדרך ״הידית״ נקרעת שבוע

 האלה? השקיות את עושה מי תה.
צביה.

ומשונות שונות
החמו לתמי !בעקעלאן*. *

 נסכים לא — לא או כן חרוזי : דה
 משוגע קילו! 50מ־ יותר שתורידי

 שלך! הבעקעלאן■ על שמוותר מי
גם. ואהרון אלמונים מאוהדים

 )37( סטודנט סטודנטית. *
סטו מחפש הפתוחה באוניברסיטה

משו ובילוי ללימוד דומה דנטית
.60250 מיקוד ,142 ת״ד תפים.

נאה נאה. מחפש נאה *
 בסביבות !נאה גבר מחפש 30/180

 אחר. סכס לנסות שרוצה ,30ה־ גיל
תל-אביב. 61025 מיקוד ,2555 ת״ד

 עם למוישי, טוב. מזל *
 מאילנה טוב מזל אהבה, הרבה
דגן. ורותם

? הא גברים, סיפולוקס. *
סיפו כמו להרגיש לכם נמאס לא

ב בוקר כל להתעורר לוקסים?
 מותר כבר בגילכם אחרת? מיטה

סביב תסתכלו אחר. משהו לנסות
יודע. אליו, שהכוונה מי יש. כם,

ה לירושלמית היזהרי. /ג

 — מחיפה לדנה נעלמה. זג
נע איפה תל-אביב, — ירושלים

 שכחת כבר עושה? את מה למת?
פלמוני. טלפון? לי שיש

1כסך אין חינם

במדינה
רכי ם ד ח״

המסגיר!
המישטרה

את שיחררה
 הכורח העבריין

לה שיוסגר כדי
העיתונאי.., על־ידי

 מהטלפון שבקע המבוהל הקול
 יחזקאל הוותיק מהעיתונאי ביקש

 עצמו להסגיר לו שיעזור אדירם
 הוא כי סיפר הדובר למישטרה.

 בבית־המעצר עצור היה וכי קטין
 פריצות, של בחשד אבדכביר של

 ברח. ולכן עירום, והופשט שם הוכה
 עם ״ולגמור לחזור רוצה הוא אך

זה״.

 <מנוסה כבר הוא היסס. לא אדירם
 מסגיר הוא שנים זה — זה בכגון

 הוא למישטרה. נמלטים עבריינים
 17ה־ בן הצעיר עם פגישה קבע
 הודיע בחולון, רינה קולנוע ליד

 להביאו עומד הוא כי למישטרת־יפו
 הדרך לתיאור בחיוך והאזין אליהם,

 מהכלא. הצעיר ברח שבה המקורית
עציר עם אחד בתא כלוא היה הוא

אדירם עיתונאי
הסגרה? עוד

 בוקר. באותו להשתחרר שעמד
 עצמו הציג קום, השכים הצעיר

והש לתא, כחברו השוטרים לפני
 התעורר כאשר במקומו. תחרר
 מאוד רחוק הצעיר היה כבי החבר

מהכלא.

 לברן, לבקש, להציע, להודיע, מה לך יש אם אז
קדימה! — לקלל ואפילו טובה, בדיחה לספר
מילים. 2 0 עד לבלול יבולה 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 גלויית־דואר, גבי על תיכתב ההודעה *

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

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

בעל-ההודעה. של פון

 אדירם ג׳נטדמני. שיחדור
 ה- במקום חיעודה בשעה עמד

 כאשר בא. לא איש אך מיפגש,
 את לעזוב ועמד התייאש כמעט

 מישטרד. מכונית הגיעה המקום,
 מתוכה. ירד חרוש יעקב והקצין

 שעה לפני כי לאדירם סיפר הוא
 חשודה נערים חבורת נעצרה קלה

 סיפרו השמונה בחולון. שהסתובבה
ב מעשיהם על שונים סיפורים

 ליוו כי גילו לבסוף ורק מקום,
 עצמו להסגיר שעמד חברם את

 איש אדירם. באמצעות למישטרה
 אך לסיפור, האמין לא מהשוטרים

 המיועד המיפגש למקום נסע הקצין
 וכשאישר הדבר, את לוודא כדי
 נקבע אומנם כי העיתונאי לו

 לתחנת- השניים נסעו כזה, מיפגש
המישטרה.

 עצמו להסגיר לצעיר לאפשר כדי
 מיש- שוטרי גילו בחר, שבה בדרך
 הושיבו הם רוחב־לב. חולון טרת
 אדירם, של במכוניתו הצעיר את

 לתחנת־יפו. לנסוע לשניים והרשו
 עקבו אומנם מישטרה מכוניות שתי

 אבל ליעדם, שהגיעו עד אחריהם
 ירצה אם כי ג׳נטלמני הסכם היה

 יפריעו לא שנית, להימלט הצעיר
 בשלום. נגמר הכל אך השוטרים. לו

 עבריין עוד לזכותו רשם ואדירם
עצמו. שהסגיר

<319 הזה העולם


