
 צעיר מהשערה. יציאה +
 מעוניין וגבוה, נאה ,22 בן ביישן
ו לאינטימיות נאה אשה להכיר
 תל״ 36165 ת״ד מהשיגרה. יציאה
אביב.
 צעיר משותפים. חיים *

 דירה + נאה אקדמאי ,24/189
 לחיים ואינטליגנטית ביפה מעוניין

 31698 לת״ד לכתוב ומשותפים.
.61316 מיקוד תל־אביב,

אתלט■
אמא. את אוהב לא כבר :די

 + דירה בעל אתלטי, ,29 בן
צעי מחליפה מחפש מכונית

 ואברים. תבונה שופעת רה,
רמת־השרון. 1294 ת״ד

 חוש בעל נחמד צעיר קשר. *
 מעוניין רכב, ובעל גרוש הומור,
 עד היפה, המין בנות עם בקשר

למני. תל־אביב, 30214 ת״ד .24

 גיל בכל ניסיון בבעלת מעוניין
בת־ים. 1009 ת״ד לאינטימיות.

 בן גבר מצרפת. דירה *
 מעוניין בצרפת דירה בעל 34

 לכתוב משותפים. לחיים באשה
חיפה. ,144 לת״ד

ר י ד נ
 — ומשכיל יפה ,28 בן רווק

 למצוא מתקשה — נדיר וזה
 ת״ד רצינית. למטרה מתאימה

חיפה. 44409

1־110112 לעסו
ואס שם והייתי כאן הייתי

 בישראל ההבדל: מה לכם פר
 לעבודה. בוקר בכל הולכים

 בוקר כל הולכים באמריקה
אמיר. לעבוד.

□ 0 קו
 ובת/בר״ הולדת ימי מארגן
 לכל והנחייה בידור מיצווה.

 תוכניות אירוע. ולכל גיל
 הגיוניים. במחירים מגוונות

.03-459895 טלפון

 לאישה, לו להיות לגבר זקוקה
 רוצה לחיים. וחברה עקרת־בית

לפ סיפתח לעשות וצריכה ילדים
 33402 ת״ד מאוחר. שיהיה ני

.61333 מיקוד תל־אביב,
 מאוד ערכית. ללמוד *
 ללמד מוכנה ערבית. ללמוד רוצה

 ב־ לשלם או צילום, זאת תמורת
 טלפון ענת, (מעט). 'שקלים

03-651628.

צירופים
אפשריים

 39/180 שובב אריה שוכם. *
 בוקר לשעשועי פרטנרית מחפש
חיפה. 6458 ת״ד וערב.

או בשם ומתולתלת מקסימה
 הטלוויזיה בתוכנית הופיעה מנה
 מידי קופסה בקבלה ווזה צא

 כמעט היתה היא ברקן. יהודה
 ,28360 לת״ד כתבי .אנא18 בת

חולון.

 26 בן גבר חיים. לעשות *
 אינטימיים ליחסים להכיר מעוניין

 האוהבת חמודה נערה או אשד,
מובטחת. סודיות חיים. לעשות

 תל־ 26429 ת״ד טלפון. לציין
אביב.
 מבוקשת וסוג. גיל מכל *
 לאינטימיות וסוג גיל מכל אשד,

 בשעות גם ואפשר הבוקר, בשעות
 וגבוה נאה צעיר המבקש: אחרות.

מי תל־אביב, 1393 ת״ד .24 בן
.61013 קוד

במרחב דוהר
 עמוס ואיני הנני, רווק לא

 — אבל ובמזומנים. ׳בשנים
 עוד וקסמי רעיונותי עימי, זמני
במר דוהר עוד ורוחי עלי,
 בי התרצי — בודאדם חב.

 רמת־הש־ ,337 ת״ד זמנית?
.47103 מיקוד רון,

 מוכן בוהמית. נשמה *
 שמשרתת חיילת בביתי להלין

חיי רצוי רחוק. וגרה בשלישות
 שאוהבת בוהמית נשמה בעלת לת

 כדי מתקדם ורוק משוררים שירי
 2834 ת״ד בראש. בראש שנהיה

רמת־גן.
 178/26 ונאה גברי כזוג. או *

 או )35 (עד וחמה במלאה מעוניין
 לבקש 03—225658 טלפון בזוג.

ברוך. את
דיסקרטית. ■ידידות *

ב או חושנית באשה מעוניין
סודיות דיסקרטית. לידידות זוג

 565 ת״ד טלפון). (לציין מוחלטת
נוף־ים.

החלאפות
 שטיח קוקטיים. בגדים *
 עם חום בצבע מצויין במצב ערבי

 ו־ .x 80 300 כחום בצבע עדין פס
 ומסוגננת כבדה מנחושת שברייה
בג תמורת סנטימטר 50 באורך

מחפ שווה־ערך. או קוקטיים דים
 משנות מעץ תינוק עגלת גם שת
.03־793623 טלפון ג׳ודי, ׳.40ה־

מיד־ליד

במ למכירה תינוק. עגלת *
שכי תינוק עגלת הזדמנותי חיר
תמו תינוק ומיטת ישיבה + ,בן•
 טלפון בלבד. שקל 1000 רת

311546—03.
 מחשב שחמתאי. מחפש *

 חשיבה דרגות שבע בעל שח־מת
 שחמתאי. מחפש בעיות ופיתרון
 טלפון דולר. 100 במחיר למכירה
.04־253781

קי רצוייה. לא מתנה *
 במתנה. חדש סוני ווקמן בלתי

 מעוניין, אתה אם בו. מעוניין לא
.03-310301 טלפן

32 בת סיפתח. לעשות
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 שלמה מערכת בהזדמנות
גיי־וי־סי וידיאו: לצילומי

 פג־ מצלמה + ספק + נייד
 תאורה חצובה + 3200 סוניק

 מיוחדת. אריזה + אביזרים +
.04־245521

חד מטחנת־בשר מטחנה. *
 טלפון שקל. 100 — באריזה שה

.03־779575

ברכות
 אוהב ״אני שלי. לגוגוש *

 טוב מזל לך מאחל מאוד. אותך
 אותך. אוהב .20,־ד ההולדת ליום

שלך. מושמוש
והרצל. לילי לשרה, *
 הרחוק, הדרום מן בואכם ברוך

 העיר לילות על וחמים שזופים
שנשארו. אלה הזאת.
 רוצה אתה אם לאהרון. *

 זכותך. זו המולדת, על לשמור
 חובתך. זו עצמך על לשמור אבל

במצב שהשארת מה כל תדאג. אל

מה כדיזנגו!?. למסעדה *
 חלום לא זה למכור לכם שיש

 ועל בלהות, חלום זה אמריקאי,
גני. אפילו. חולם לא אני המחירים

 שנסע זה הטקסי. לנהג *
 למישטרה מגורדון חמישי ביום

ש כנראה וחשב הרכבת, ברחוב
 במקום חתיכת... יא תיירים אנחנו
 ואלנבי בבן־יהודה אותנו לקחת
 ועוד העיר, בכל סיבוב לנו עשית

 אחת גברת על הערות לך היו
ופרן. שרה רוורם. שעשתה

!כסך אין חינם
 להודיע, מה לך יש אם אז

 לספר לברך, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
1 קדימה

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף שרוצה מי •
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופין, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת גלויית״דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה״,
 לה _ מצורפת כן אם (אלא

להש יש זה במיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמש

ב בעל־פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 את תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל־ההודעה. של

. במדינה
סוהר בתיי

סוד■ גלאסר
 פיטרה מוחלטת בסודיות

 בעונש רעיון הוועדה
 שר שיחרורו את

מהברא. אביטן אהרון
 יפתח, דוד לסניגור, הזכיר הדיון

ה צ׳מבר״ ה״סטאר הליכי את
ה בית״המישפט — לשמצה ידוע

 בשנים מאות לפני דן שהיה אנגלי,
 להביא ובלי בפניהם, הנאשמים את

 הוועדה הראיות. חומר את לידיעתם
כחוד לפני שרק בעונש, לדיון
 של ממאסרו שליש הפחיתה שיים

 טובה, התנהגות בגלל אביטן אהרון
השיחרור. את לבטל החליטה

 ביקשה איתן, טוני **,תובעת,
 למשך אביטן את לכלוא מהוועדה

ל לו נותרו אשר החודשים 15
ש המאסר שנות ארבע השלמת

המחוזי בית־המישפט עליו הטיל

אביטן הרצל עבריין
שוחרר לא האח

 הרצל, לאחיו, שהגיש העזרה על
המפורסם. בל״ל שוד ביצוע אחרי
 הביאה הוועדה, את לשכנע כדי

 בלתי אנשי־מישטרה התובעת
וסניגו אביטן כי וביקשה מזוהים,

 אז הישיבות, מאולם יוצאו רו
 על-ידי סודי מידע לוועדה נמסר

 דקות, חמש בתום סודיים. אנשים
 ואז לאולם, ויפתח אביטן הוחזרו

האש כנגד להתגונן לסניגור ניתן
שמע. לא שאותן מות

אומ היא בעונש לעיון הוועדה
 ושיקול מלאה סמכות בעלת נם

ש ועדה זוהי אולם מוחלט. דעת
 ושבידיה שופט, עומד בראשה

 פרוצדורה כבדה. אחריות נתונה
ש לוועדה מתאימה אינה סודית
כאלה. סמכויות נתונות בידיה

ם שראלי חד י ל ב
0,וורד,ו1 שרים אנו

 ישראל זמרי מיטב
ניויורק. בגולת לשיר באו

 שרעבי, יואל פיאמנטה, האחים
 יוסי כהן, איתמר בן־מלך, איציק
 עטרי, גלי תבורי, שימי בנאי,
 ר! מסורי, איתן שרעבי, בועז

 שמואלי, סנדי כ״ץ, ג׳וזי אלירן,
 חווד טל, עטיה בן־מלך, חיים

 אלה — כספי ומתי אלברשטיין
 שהופיעו הישראלים האמנים הם

פורים. בשבוע בניו־יורק
 המיסע־ בתי־קפה, ,האמרגנים

 בניו■ ״ישראלים אירגוני דות,
 בי ישראלים ״אקדמאים יורק״,

הנ נגד ״הוועד ארצות־הברית״,
 ו־ צמרת״) ״אמני (שמבטיח סיגה

 ב־ כזה מועדון יש (כן, ״צוותא״
 נוספיב אמנים מבטיחים ניו״יורק)

הפסח. לחג
ושרים יורדים הבאים, ברוכים
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