
י;על־־' ־.:1־1■ ̂<ריזי*
ב מעוניין ופעולה. מתח *

 קרטר ביל קים, פטריק ספרי החלפת
 לכתוב אחרים. ופעולה וספרי־מתח

רמת־גן. ,9 הדר רחוב פ. יוסי אל
 להחליף, מעוניין ״כיזאר״. *

 מסידרת ספרי־כיס ולקנות למכור
ב (הכל מצולמות וחוברות ביזאר
 נא ).54\1 ובנושא האנגלית שפה

 עד ראשון .בימים ליונתן לטלפן
 ,18.00ו* 15.00 השעות בין חמישי
.03־265883 טלפון

ת ח□ בי

בחיפה. או בקריות *
 ימים לשלושה חם, בית מחפש

 שבת) עד (חמישי שבועיים מדי
 תמורת גדול, ולא שקט לכלב

 בגרמנית, או בעברית שעורים
.04*730826 תשלום. תמורת או

מיד־ליד

 מצלמת למכירה נפיץ. עם *
עם נסיון, עם נהדרת ניקון־אף

אורי עור תיק ועם 50/1.2 עדשה
ל אפשר שקל. 5000 תמורת ,גינל

 תל־ ,651628 טלפון ענת, התמקח.
אביב.
 איטלקי ביגוד כהזדמנות. *

 בהזדמנות. ישן וגם חדש מקסים
.03־482920 טלפון
 בקושי החורף ערימות. *
 יש ואצלי לעשות, מה אין הגיע,

 לי ואין בערימות, וסוודרים ז׳קטים
 מוכנה הבא. לחורף עד לחכות חשק

 שקל 150 עד 100ב־ מהם להיפטר
 טלפון לגברים. גם יש החתיכה.

.03־246895

למכיווו להקה

 בארץ 1 מס׳ הרוק להקת *
רצי מפיקים !למכירה מוצעת

מוז בכך להיווכח שרוצים ניים
 ת.ד. מארק, אל לכתוב מנים
חיפה. ,7224

בהז כעולם. המשוכללת *
 חדשה, 8 סופר מקרנת־סרטים דמנות

 ־£11^10 בעולם. משוכללת הכי
.03־482920 טלפון גרמנית.

 מסיבות במיוחד. טוב בית 4
 להיפרד נאלצת אני מישפחתיות

 ויפהפיים. גזעיים זאב, וכלב מכלבה
 טוב לבית אותם למסור מוכנה

 02־232262 אל להתקשר במיוחד.
טלפון. מיספר ולהשאיר

 שיעורי נותן עזר. שעורי *
 שקלים 20 תמורת בצרפתית עזר

 במברגר, יונתן אל לכתוב בלבד.
 61210 מיקוד תל־אביב, 21083 ת.ד.

טלפון. מיספר ולציין
 שתי למכירה כאחריות. *

ה הקופסות ללא אנוארי קסטות
 ובאחריות. המחיר בחצי פנימיות

.15.00 משעה 03־424107 טלפון

ללב נוגע
 בת רווקה אפשרי. הכל *

 מעוניינת ודקת־גיזרה, עדינה ,35
 אפשרי ותרבותי, סימפטי בפנוי,
לקשר ילדים, עם אלמן או גרוש

 תל־אביב, 36852 לת.ד. כתוב רציני.
.61368 מיקוד
 פיקחית בחורה תני החלפה. *
 אביר את בתמורה וקבלי ויפה,

 ת.ד. .30 בן כמעט) (או חלומותיך
.58152 מיקוד חולון, 5301
 נאה ,21 בן אני משרת. +

 תרצי האם שתלטנית, גברת וצייתן.
 22574 ת.ד. ן הפרטי כבמשרתך בי

תל־אביב.
מבו אירופאי דיסקרטית. *

בנאה מעוניין ותרבותי עשיר גר,

 !!!)שמנה (לא וחושנית !!!) (ממש
 מובטחת למתאימה דיסקרטי. לקשר
!נדיבה תמיכה !  תל 30161 ת.ד. !
.61302 מיקוד אביב,

ותשובות שארות
 לזה קוראים איך ז שאלה

 בלי חזיה עם הולכת שבחורה
? רצועות

 סטרפלס. נ תשובה
 לזה קוראים איך :שאלה

בכ חזיה בלי הולכת שבחורה
? לל

 טופלס. :תשובה
 לזה קוראים איך :שאלה

בכ כלום בלי הולכת שבחורה
לל?

תכ׳לס. תשובה:
משה

 עם בהיכרות מעוניין .40 עד *
אינ למטרה 40 עד וחטובה נשית

 מ־ 03־299282 טלפון יוסי, טימית.
 בערב 6.00 ועד אחר־הצהריים 3.30

בלבד.

ומשונות שונות
 !מהפכני !חדש השבוע. לא *
 !הבעיות כל את פותר !תקדים ללא

בתח באים כולם עכשיו! מתארגן
 בשבוע הכל! מותר! והכל פושת
 את לעצור כתובת. תפורסם הבא

!הנשימה
 חתול־בית עונה. החתול *

 במעוז־ לאיבוד הלך כהה ג׳ינג׳י
 עוגה החתול שבועיים. לפני אביב
 זה חתול הפוגש כל חם־חום. לשם

בו. לטפל מתבקש

 איכפת לא אבל / אף־אחד ? פוגשת
איכפת. לא בכלל לי,

 דעתי לפי טובים. עסקים *
 אבל מהליברלים חלק יפרשו אם

 תפרוש זה ובגלל תצטרף, תל״ם
 ובגלל תצטרף, התחיה אבל תמ״י

 בחירות, יהיו אז המפד״ל, תפרוש זה
 לי יש כי טובים עסקים אעשה ואני

יוחי. בית־דפוס.

שיקוצים
 רודפות הן :שקיות עוד *
ב שמוכרים הניילון שקיות אותי,

נק הקודמת בפעם סופרמרקטים!
:חדש תעלול הפעם הידיות. רעו

 שקית, קניתי שבבן־יהודה בשופרסל
 היא גורדון ברחוב הביתה ובדרך
 נפל שמן ובקבוק בצד למטה נפרמה
ה השקיות את שעושה מי ונשבר.

צביה. לדין. לעמוד צריך אלה
ראי סוף־סוף לחני, יריקה. *

 עזבת שבגללו הזה הש... את תי
 בשבילו. נותן הייתי לא יריקה אותי.
דן. שלך? השכל איפה

!עין עוצמים לא

 כלב היה ולדורון לאוסנת *
 בכל הלכו שאיתו יוסף ושמו
 לאיבוד הלך יוסף פנו. אשר
 ואילו עיקבותיו, אבדו ומאז

 עין. עוצמים לא ודורון אוסנת
ש קלאודיוס הכלב גם ועימם

 בגן־מאיר. יוסף עם לשחק נהג
 שיעשה יוסף את ראה מישהו אם

 03־297993 ויצלצל ומצווה טובה
שכרו. על ויבוא

 אחרי עכשיו, רק סלמנדרה. *
האמי פרצופך את גיליתי שנתיים,

 ומגעיל, ירוקה סלמנדרה אתה תי
 מ- חלקלק ויותר מזיקית גרוע יותר

משרל׳ה. לברוך צלופח.

ברכות
ה למלי לכתוב. תמשיכי *

 חמה ד״ש בשווייץ שנמצאת רחוקה
לכ תמשיכי והדודות. הדודים מכל
 כאן תתייאשי; ואל מכתבים תוב

ב צוברי משפחת לבואך. מחכים
חולון.
המו לנהג מיצווה. שבר *
למ חינם־אין־כסף שלקח-אותי נית
 את לי וסיפר ביקשתי שלא רות

 ככה. תמשיך המעניין, חייו סיפור
עתליה.

 לטלפוניסטית מקסים. קול *
 מיספר את למעני למצוא שהתעקשה

 לגלות וסירבה שבגידיורק הטלפון
המק הקול מאחורי יושבת מי לי

ארנון. !שוב אצלצל אני סים,
אני מוזרה. התעקשות *

 צולעת לא חרשת, לא עיוורת, לא
 התעקש הכל ולמרות זקנה, ולא

 ברחוב אותי להעביר בג׳ינס הבחור
חמי ביום פראק קפה ליד דיזינגוף

מי. יודע אתה !שיטה זו גם שי.

במדינה
סישפט

זזליא״נכו! התבר
 ברצון תחילתו

באונס; וסוסו
 הרבה שמעה בדוי) (שם רונית
 זאביק. על לילי, לדירה, מחברתה

 נפלא, בחור הוא כי סיפרה לילי
מאו היתה היא ורגיש. עדין יפה,
 בקוצר־רוח וחיכתה מאוד בו הבת

מחוץ־לארץ. לשובו
 רונית כאשר אחד, שבת ביום

 הטלפון צילצל בדירה, לבדה היתר.
 בשם הזדהה השני שבעבר והבחור
 היא סקרנית. היתר. רונית זאביק.

 ה* הבחור את להכיר השתוקקה
 חברתה לב את הממלא !נפלא,

 אותה הזמין כאשר ולכן, בחלומות.
 קיבלה לילי, של בהיעדרה לבקרו,

ההזמנה. את
 חשבונו על במונית, נסעה רונית

בטל לה שנתן לכתובת זאביק, של
 בחולון, לדירה הגיעה כאשר פון.
 שהזדהה הבחור הדלת את לה פתח
 הבחינה היא אולם זאביק, בשם

 לתמונות כלל דומה אינו הוא כי
 התחוור אז רק לילי. בידי שהיו

 אינו והזאב טעות, חלה כי לה
 נבוכה, היתד. היא אך זאב. אותו

 קפה. לשתות להיכנס והסכימה
 נוסף, ובחור זוג, עוד היה בדירה

גליק. עזרא בשם
 לאט-לאט תרבותית. ארץ

 ורונית הדירה, את האנשים עזבו
הת הוא עזרא. עם לבדה נשארה

 וכיבה כתפיה את ח*בק לידה, יישב
 האור. את הדליקה רונית האור. את

 כאשר הדליקה. והיא כיבה הוא
 לו: אמרה אותה מפשיט החל

 אותך מכירה לא אני רוצה, ״איני
 הגבר היה אז אבל טוב!״ מספיק

 את סתם הוא ביותר. להוט כבר
אותה. ואנס בידו פיה

 ב־ תתלונן כי לו אמרה רונית
 לחדר־ אותה גרר ועזרא מישטרה,

 את לרחוץ ניסה שם האמבטיה,
 טילפן הוא גופה. מעל הזרע שרידי
מונית. עבורה והזמין

 ועזרא להתלונן, מיהרה רונית
 איתה, שכב כי במישטרה הודה

 פיה. את סתם והוא בכתה היא כי
 שהיא חשב כי הסביר הוא אבל

 ובי ולחוץ, הפה מן זאת עושה
 נשארה שכן מסכימה, היא בעצם

ברחה. ולא הטוב מרצונה בדירה
 סניגורו, הודה בבית־המישפט

 שולחו. בשם באשמה מקרין, דרור
 נסיבות היו לא כי קבעו השופטים
 תרבותית בארץ אולם מחמירות,

ל לבוא תחשוש שאשה יתכן לא
אותה. יתקוף גבר שמא זרה, דירה

בפועל. מאסר לשנתיים נדון הוא
שתיק ל1 מ

 77בג הוחמר העוגש
ה״עוזי״. 7ש 7המשתיקו

 המיש־ נדרכת הכפול, הרצח מאז
משתיק מגלה היא כאשר מאוד טרה
לעוזי. קול

נמ בחיפה, דהאן נסים כשנעצר
 שני עוזי, תת־מקלע ברשותו צאו

 הוא קול. ומשתיק לעוזי קנים
 בית־המישפט לפני לדין• הועמד
 חודשי- 42ל־ ונידון בחיפה המחוזי
 כי קבע בית־המישפט אולם מאסר.
 לעונש־מאסר חופף יהיה העונש
פריצות. בגין עליו שהוטל קודם,

ה קולת על עירערה התביעה
לדב העליון. לבית־המישפט עונש
 לבית־המישפט התחוור לא ריה,
 מטרת ומה הנשק, של מקורו מה

 מתערב נדירות לעיתים החזקתו.
 על הנגזרים בעונשים בית־המישפט

 אולם דלמטא. בתי־המישפט ידי
אותו. שיכנע זה במיקרה הנימוק

 מאיר השופטים ,,הוטרדנו.״
הח לווין ודב לווין שלמה שמגר,

 למרות בעונש. להחמיר הפעם ליטו
 הסניגור, של הנמרצים מאמציו

 ״הוטרדנו :קבעו הם ברוכין, אהרון
 נשא שהמשיב העובדה מן מעט לא

 52 על הועמד העונש קול.״ משתיק
בפועל. מאסר חודשי

ם עול ה ה 2320 הז

נם ! אין חי ך ס כ
 לברן, לבקש, להציע, להודיע, מה לן יש אם אז
!קדימה — לקלל ואפילו טובה, בדיחה לספר
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 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




