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תעו (בלי זאב כלב לזיווג. ן*
 משגע, ואפילו במינו מיוחד דות)

 טל. לזיווג. מתאימה כלבד. מחפש
הש בין רק להתקשר ,03־784681

.19.30ו־ 17.00 עות

 לנקות הזדמנות תרומה.
 ממנו ולפנות הספרים ארון את
 הם אם לילדים הקריאה ספרי את

 סיפרי אוסף אני בינתיים. גדלו
 יסודי. לבית־ספר כתרומה קריאה
.03־717110 טלפון

 ואצלי הגיע, החורף המון. !* ■
 בזיל וגברים לנשים ז׳קטים המון
פולה. שניה, קומה הוד פסג׳ הזול.

ה האגודה למקצוענים. *
מו מדעית לגרפולוגיה ישראלית

 וחובבי למקצוענים עלון ציאה
 ,124 הירקון :פרטים כתב־היד.

תל־אביב. ,34043 ד. ת.
 שותף מחפשת להשכרה. *

אי להתחלק שמוכנים שותפה או
 ת.ד. נחמדה. בדירה דולר 100ב־ תי

תל־אביב. ,61337 מיקוד ,33756

ללב נוגע
 ,25 בן רווק תימני. נראה *
 זקן, עם מתולתל וגבוה, דירה בעל

תי נראה קטן. ואף חומות עיניים
 עדינה בחורה להכיר רוצה מני.

 ,03־784681 טלפון לפנק. שיודעת
.19.30ל־ 17.00 בין רק להתקשר

דחוד מבוקש
 נפוח. ראש בעל
נפוח. כיס
ו חינני (ריחני, תפוח גוף

 ענייני).
נו!!!

תל־חנן. ,133 ד. ת.

אינטי קשר מכהנים. כין *
 מ״קולטורה״!) מפחד (לא בכיף מי

 בין ,23 בן נאה סטודנט לך מציע
מי רמת־גן, 1019 ד. ת. המבחנים.

.52109 קוד

וסימפטי, מאוד נאה רככ. *
ועדינה. ביפה רכב + 174/23

חולון. ,7035 ת.ד.
קיבוצ משמעותי. קשר *

 מחפשת פנוייה, ,40 בת ניקית
 לחיות מוכן שיהיה ושותף ידיד
 כמוה ויתעניין בקיבוצה, איתה

 תל־ 36623 ד. זז. משמעותי. בקשר
.61366 מיקוד אביב,

 נאה ,28 בן ומספק. מהנה
 הבוקר, בשעות גם פנוי וסימפטי,

ומס מהנה אינטימי, קשר מחפש
 עד מזג וחמת נאה אשה עם פק
 תל- 36852 ד. ת. יאיר, .35 גיל

.61368 מיקוד אביב,
 נחמד 22 בן גילו. כנות *
 גילו בנות להכיר מעוניין ונאה

קדי אז יותר), מבוגרות (אפשר
 תל־ ,61042 מיקוד ,4314 ד ת. מה.

אביב

הבע את פתרתי לאכיכה. *
לרב ללכת עוד צורך אין יות.
 לך מבטיח אני ול״מקווה״. נות

 ולצא־ עולמית, נישואין תעודת
 עולמית. הולדת תעודת — צאינו

 כבר אין מסכימה? את עכשיו אז
רמי. במימסד. תלות

גאים כלי□
 ההפקר מן באור זכיתי לא

 מגש על לי ניתנו לא והחיים
בג מישפחה לי אין כסף. של
 דירה בעל אני אך השואה, לל

 לי וחסרה נאים, וכלים נאה
 וגבוהה במעשים נאה אשה

 הגילים בין הדעת, להרחבת
נתניה. ,922 ד. ת. .37ל־ 25

!5.0.5■ וערירי. גלמוד *
 ומוסי־ תרבותי ,45 בן גרוש הנני

 וערירי, גלמוד אך קלי־קלאסי,
 נפש עדינת לבי, לבחירת ממתין

 תכונות עם )45 עד 30( ופייטנית
 וסנטימנטלית יפה לידידות דומות

מי ,16374 ד. ת. בלבד. אמיתית
תל־אביב. ,61163 קוד

ווכוכבים שוניות
 לי־ ,ופנוי מבוסס אקדמאי

 ממתין 41/174 שנשחק ריקן
 שוניות ובין הקשת במפרצי
דקי או לאצבעונית הכוכבים

 ,45195 ת.ד. רציני. לקשר קה,
תל-אביב.

גר אני מאמינה. עדיין ,*
 לקויית־ ,26/167 נאה, פיקאית
 בעזרת היטב שומעת אך שמיעה
ש מאמינה עדיין שמיעה, מכשיר

 בחורים מחפשת וכנות. אהבה יש
 ת.ד. בלבד. רצינית למטרה רציניים

 ,61337 מיקוד תל־אביב, 33756
אביבה. עבור

צירופים
אפשריים

 עסקים איש שמנה. לא
 באופן לתמוך מוכן ונדיב עשיר
 (לא וחושנית נאה בצעירה רציני
סטו או חיילת — אפשרי !)שמנה
 מימון למגורים, הזקוקה דנטית

למס לטלפן נא וכדומה. לימודים
 בלבד חול בימי 03־265883 פר

 את ולבקש אחר־הצהריים בשעות
מיכאל.

לוזבדיס סגירה
המח 45 עד 30ה־ בת לך,
לכתי )35/1.87( שותף פשת

וסגי הערביים בין שירים בת
או לכך... שמעבר להבלים דה
 ,52117 מיקוד ,1760 ד. ת. לי.

רמת־גן

 קצין אינטרם־דיסקרטי. *
 באשה מעוניין ונאה, נשוי בקבע,
 לקשר 40 גיל עד ומנוסה בשלה

להצ גם פתוח אינטימי־דיסקרטי.
(מע מלכה־עבד יחסי בתחום עות
אחר הלהוטות נשים לשרת דיף

 סודיות. מבטיח אוראלי) סקס
 ,61026 מיקוד תל־אביב, 2624 ת.ד.

מובטחת. תשובה
 שתלטן, דאידוף. חינוך־ *
 מעוניין, )35( ומנוסה קשוח נאה,

לחי וממושמעת צייתנית באשה
ו מובטחת סודיות ולאילוף. נוך

 61302 מיקוד ,30161 ד. ת. נדרשת.
טומי. תל־אביב,

 רוצה אמריקאי חמש. כן *
 שיבקרו ישראליות עם להיפגש

? תמונה חמש. בן לילד אב כאן.
-83.11 ,611:011! ' 3 5 5 9
01680, 0311£מעס13 92104,14.8..4.

 מוכשר משכיל להתכתב. *
 בודדים עם להתכתב מעוניין )38(

 ,4492 ת.ד. מעניינים. ובודדות
היפה.

מיד־ליד
 מסיבות וגזעיים. יפים *

וכל כלב למכור רוצה משפחתיות
טו לאנשים וגזעיים יפים זאב בת

 לטלפן גדולה. חצר עם רצוי בים,
חזרה. ואתקשד 03־232263

 או לקבלן נוספת. כנייה *
 בדמי־ למסירה הזהב: ידי לבעל
 בצפון טלפון עם דירת־גג מפתח

 קיימת שיפוץ. טעונה תל־אביב.
 בת הדירה נוספת. לבנייה אפשרות

 מ״ר! 75 הגג ושטח אחד, חדר
בערבים. 03־592746 לטלפן

 בריטניקה שקלים. או *
 טלוויזיה, כורסת תמורת לנוער

(ב עברית אנציקלופדיה רסיבר,
 טלפון שקלים. או מחיר) תוספת
אהרון. ,03־257347

ברכות
 מקנאות פרנקל, למסייה *

ואנח לעבוד נשאר שאתה על בך
 בדהב. בטן־גב לעשות נאלצות נו

 יותר לסבול נצטרך שלא מקוות
ועתליה. פרידה משבוע.

אי והנמצא היקר לשלמה *
 ההרפתקה על תודות המון שם,

 כולם. את משגעת אני בפאריס,
 נועם רטובות. ונשיקות מתגעגעת

פאריס. גליק,
טוב מזל מוניקה, ~לאמא7־״

 מגיע ה... הולדתך ליום מאוד גדול
 אורן, והילדים דוד אבא הכל. לך

ותומר. אלון

מפיץ מחפשות

 מפיץ. מחפשות מיובשים, מצמחים עשויות טוב, מבית תמונות
.053-98676 טלפון

581

כסף! אין חיום
 לברן, לבקש, להציע, להודיע, מה לך 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 הגלוייח •

בעל-ההודעה. של פון

במדינה
 )57 מעמוד (המשך
 שקל 150 לה והציע זאת, לעשות

 ותשחרר מהמכונית שתרד כדי
 טענה היא אבל מנוכחותה. אותו

 שהיתה זהב שרשרת קרע הוא כי
 שקל. 500 ממנו ודרשה צווארה על

 נאלץ והוא משתוללת החלה היא
 לפתע יצא אז הרכב. את לעצור
 זה, גבר נוסף. גבר הפרדס מתוך
 קרע אמורבן, את תקף צמח, יצחק

 מפתחות־ את ודרש חולצתו, את
 את הנכה מסר פחד מתוך הרכב.

 כי אותו והזהיר לגבר, המפתחות
אח לנהגים אסור במכונית־נכיה

 שעה לא צמח אבל לנהוג. רים
 במכונית, נוהג החל הוא לדבריו.

 כאשר בתוכה. השלושה כשכל
 צמח דרש לשכונת־התיקווה הגיעו

כדו קנה ובכסף מהנכה שקל 100
 מסר הוא הכדורים את לבנים. רים

אבדר. דבורה לפרוצה,
 ול־ לחולון כולם נסעו אחר־כך

 הנכה הצליח שלבסוף עד בת-ים,
 במישט־ והתלונן מהם להשתחרר

 הפרוצה את עצרה המישטרה רה.
 הגישה והפרקליטות צמח, ואת

 תקיפה, על כתב־אישום נגדם
 וכליאת-שווא, סחיטה קשירת־קשר,

ה תום עד מעצרם את וביקשה
הליכים.

ש רובינשטיין, מנחם הסניגור
 לשופט הסביר הפרוצה, את ייצג
 במע־ צורך כל אין כי ולך, דויד
 עבר לה אין הפרוצה. של צרה

ל להזיק יכולה היא ואין פלילי,
 תום עד משוחררת תהיה אם איש

 לבקשתו. נעתר השופט המישפט.
במע נותר וצמח שוחררה, אבדר

ההליכים. תום עד צר

מגיס ד■1ז0ד
רעולי־פנים, היו התוקםים

 טען המתלונן אך
אותם. זיהה כי

 במישטרת טען אטדגי חנניה
 נמרצות מכות הוכה כי אור־יחודה

 רעולי־פנים גברים שני על־ידי
 עדות מסר הוא בבוקר. 5 בשעה
 מה משום שם אך לשוטר, מלאה

התוק כי העובדה מתוכה נשמטה
 זיהה הוא רעולי־פנים. היו פים
 היסוס, ללא התוקפים אחד את

 ,23 סרבי, ראובן זה היה כי וטען
מהשכונה. מכיר הוא שאותו

 למתלונן נעלמו. המסיבות
 הוא לתקיפה. למניע הסבר היה גם

ב הורשע שבנו מכיוון כי טען
 זה רצה סרבי, של לביתו פריצה
האב. את תקף ולכן לנקום,

 והוגש בעניין חקרה המישטרה
 נגד חמורה חבלה על כתב־אישום

קב שתעודת־הרופא למרות סרבי.
 ושטפי־ שפשופים רק היו כי עה
המת של ורגלו ידו על קלים דם

 בקתות הוכה כי אטדגי מסד לונן,
 כה היו המכות וכי טוריות, של

המק נשברו כאשר שרק חזקות
 הצידה התוקפים אותם זרקו לות

לנפשו. ועזבוהו
 לפני השבוע שהתנהל במישפט,

הסני טען פרוינד, אהרון השופט
אמ של ממישרדו ברד, יוסף גור
לעדו להאמין אין כי זכרוני, נון
לש התכוון הוא המתלונן. של תו

 על שהיו ד,מסיכות על אותו אול
 נעלם מדוע ולברר התוקפים, פני

המת שמסר העדות מתוך זה פרט
' במישטרה. לונן

ו זו עובדה העלה עצמו העד
שהתוק משום ברח לא כי אמר
 אותו. הפתיעו רעולי־הפנים פים
 מתגלית שהופתע השופט זה היה
 אטדגי את שאל אשר והוא זו,

ל מבעד התוקף את הכיר כיצד
.מסיבה

 מתשובת השופט של התרשמותו
 בפסק־הדין. השתקפה המתלונן

אי כי וקבע סרבי, את זיכה הוא
שנש המקלות לסיפור מאמין נו

הגו ״מצבו המכות. מעוצמת ברו
 תיאור את מלהלום רחוק היה פני

 קבע שתיאר,״ האכזרית התקיפה
השופט.


