
ל סיוע מרכז חירום. קו־ *
 מודיע בתל־אביב אונס קורבנות

 התבטלו הכתובת שינוי לרגל כי
 ומים- ,הקודמים הטלפון מיספרי

 גם המשמש הנוכחי, הטלפון פר
.03־234819 הוא כקו־חירום,

 דרושים להקה. הקמת +
 יכולת בעלי ובאסיסט גיטריסט

 האנגלית בשפה ושליטה קולית
מתאי בתל־אביב. להקה להקמת

טל מיספר בציון יפנו בלבד מים
 מיקוד חיפה, 32 האג לגלזמן, פון

34980.
להת מעוניינת עיתונאות. *
 ושירה עיתונאות בנושאי כתב
רמת-גן. ,7138 ת״ד ).39(+

חסון אסיר

 בן רמלה, בכלא אסיר אני
 חסון, גוף מבנה ,1.78 גובה ,24

 נערות. עם להתכתב מעוניין
השול לכל תשובה מובטחת

 16 ת״ד שרביט, אליהו חות.
.72100 מיקוד רמלה, כלא

החלאפות
 חדל בולי 15 אתן בולים. +

 ישראל בולי 100 תמורת יפהפיים
 33738 ת״ד איתן, ומין. סוג מכל

תל־אביב.
 דחוף באופן מחפש שטיח. *

טוב, במצב אבל לא־חדש שטיח
_ 64

 שתיים כורסאות תמורתו אתן ,2/3
 חדשים לא סלוני, ושולחן ספה
 תל־ 1845 ת״ד טוב. במצב אבל

אביב.

מיד־ליד
משק הראש. על נפילה *

 + אדמה דונם 80 יזרעאל, בעמק
ו ואביזרים מ״ר 125 בית, שלד

 — מצחיק במחיר השקייה מערכת
טל רחמן, יצחק דולר. אלף 60
.065־40236 פון

מנותח קצב חוש

 מוגבלים אמצעים בעל חייל
 מת מפותח קצב חוש בעל אך

 מסוגל תופים. מערכת לקנות
 גיטרה. + שקל 10,000 להציע
.03־796432 טלפון

כבי מכונת עליון. פתח *
על פתח קומפקטית, פיליפס סה
טל שקל. 4000 מצויין, במצב יון
.052־29102 פון

ש למי הלוהט. הצפון *
ב דירה של בובה לחיות: יודע
 תמורת תל־אביב של הלוהט צפון
 בשעות להתקשר לחודש. דולר 400

.052־72273 טלפון הערב.

 שהגיעה הקדמון, לזוהר *
 ומוכשרת. יפה חכמה, ,11 לגיל

לויאן. ועדי מאילנה ברכות
תי. * ח שס מי  למיכל להורי, ל

 י ולאריה, לאורנה לאירים, ולבתיה,
ל ולצביקא. לריבי ולגילי, לננסי

 רחוק לא מהעין ״דחוק אושרנו,
ניו־יורק. אורלי, אוהבת, מהלב״.

ש חושב אתה למוטל'!ה. *
 צודק. אתה בעירו הכי־טוב אתה

ורדה.
ליום־הד,ול ברכות לקרן. *
 איזה הארץ לכל נגלה לא דת.

שפינוזה. ברחוב מהחברים מהם.

שיקוצים
אר שהגיעו ואורי ליורם *

 לום־ מגולת מולדת לחופשת צה
ה עם מספיק הדווייה: אנג׳לס

 שאתם יודעים אנחנו דאווינים.
 שם ואוכלים טפטים מדביקים

 אתכם שלחנו זה בשביל חרא.
 מה־ חנטרישיטו! יא לאמריקה,

 ושונאים בארץ שנשארו חבר׳ה
טפטים.

 מת!!! פארק״ ״הייד לאלי. *
 בזמנו, פרידה, מילות כמה לפחות

 לקלקל הצלחת לי. מגיעות היו
 עלובה. ביריקה תבשיל ניחוח
יונית.
 הכל, י לא זה זיונים :לאפי *

 בציד הגדול הראש את תפעיל
ש לפני לריקודים בחוג בחורות

מדבי. ה... את מפעיל אתה
 בדרך שעבר המונית לנהג *

 המושבות לכיכר דיזנגוף מכיכר
שח בגלל ובוייבריק מטולה דרך
ה שלישי ביום תייר, שאני שב

 עוד אני בבוקר. 10 בשעה אחרון
קשתי. אותך. אמצא

 לבחורה עושים ככד, למוטי.
 שגמרת אולי הושב אתה ? טובה

 שגמרת לך תדע אבל איתה. רק
תח לכם. שהיו החברים כל עם
 מהחברים־לשעבר, חדשים. פש
וצביקה. ריקו הניה, שי,

ללב נוגע
 צעיר אני רצינית. מטרה *

 להכיר מעוניין ,174 גובה ,27 בן
 לכתוב נא רצינית. למטרה נשים
תל־אביב. 30340 לת״ד
 נאה רווק גאה. צעירה *

 צעירה להכיר מעוניין 169/28
 לקשר שמנה) (לא 25—20 נאה

חולון. 2965 ת״ד בלבד. רציני
 ויפה נחמד בחור עצמאי. *

בחו להכיר מעוניין ועצמאי, 25 בן
 בלבד. רצינית למטרה 23—18 רה

 ,30482 ת״ד גברי, :למיכתבים מען
 לציין נא .66051 מיקוד תל־אביב,

טלפון.

 בדקיקה הומור. קורטוב *
 הומור בקורטוב המחוננת פנוייה

 .174/42 פנוי, אקדמאי מעוניין
 מיקוד תל־אביב, 16579 ת״ד

61164.

במידבר משה
 בני עם משה הלך למה
 במידבר? שנה 40 ישראל

 נראו? הם איך זוכרים אתם
 איתם ללכת השתגע הוא מה,

? ברחוב

 רווק ובנה. אמיתית *
 סימפטי, גברי, רגיש, ,170/27
 בחברה מעוניין דירה, + מבוסס
 אמיתית לידידות נחמדה צעירה
 מיקוד חולון, 1499 ת״ד וכנה.
58114.

צירופים
אפשריים

 בני נשוי, זוג אנו. זוגות. *
 זוגות לצרף מעוניינים ,34—32

 — משותפים לבילויים נשואים
 ת״ד !בלבד אינטימיות למטרות

תל־אביב. 22597
שני ודינמית. בוגרת *

ול לשרת מוכנים ,23 צעירים,
הבו האשה לך, תנאי ללא היכנע

 משנה. לא גיל וד,דינמית. גרת
רחובות. ,131 ת״ד
 בחור ומנוסה. נחמדה *
 להכיר מעוניין 23/180 וביישן נאה

 5198 ת״ד ומנוסה. נחמדה בחורה
רמת־גן•

 אקדמאי מדאה. תמיכה *
 להעניק מוכן ונדיב אמצעים בעל

 דיסקרטית לידידה מלאה תמיכה
 תתאכזב. לא המתאימה מתאימה.

תל־אביב. 14141 ת״ד
 חזק חם, ,180/32 ושחור. *

 האינטימית, בך, מעוניין ושחור,
הדיס ואשר משנה, אינו שגילה

לע־ מבטיח עבורה. חובה קרטיות

□ צ י ר ו י

 נאה ,25 בן חובב, צייר
 ציירת להכיר מעוניין ונחמד,

דיס לידידות ונחמדה נאה
חיו ותמונה טלפון קרטית.

 תל־אביב, 30276 ת״ד ניים.
.61302 מיקוד

 28176 ת״ד הדרישות. כל על נות
תל־אביב.

 נחמד צעיר דיסקרטית. *
 נאה הופעה עם בבודדה מעוניין

 דיסקרטית. להיכרות ומבוססת
יפו. ,8176 ת״ד
סיוע. מימון, תמיכה, *
 מציע ונדיב עשיר עסקים איש

 יפה, לצעירה מאסיבית תמיכה
 קשר עימו שתיצור גיזרה, דקת

חיי — אפשרי אינטימי־דיסקרטי.
 למימון הזקוקה סטודנטית או לת

 ובכלכלה. בדיור סיוע לימודים,
 מיקוד תל־אביב, 36852 ת״ד

61368.
 נאה אקדמאי הייט. ת״ח *

 לקרוא מעוניין פנוי לא 192/40
 הייט דו״ח את הנאווה איתך

 עצמי את להתאים מוכן בצוותא.
 גדרשת סודיות !תפאורה לכל

באר־שבע. 259 ת״ד ומובטחת•

 מאוד ונאה צעיר נשוי זוג
להצ ופתוח חופשי ,28—23

 בגבר מעונייגים מגוונות עות
ולידי לבילויים ושולט דומה

 באר־ 3215 ת״ד עמוקה• דות
.84131 מיקוד שבע,

 מסג׳יסט ומלטף. ■מהנה *
 מסג׳ לנשים מעניק — וגבוה נאה

 בית. ביקור כולל ומלטף, מהנה
רמת־גן. ,4434 ת״ד

כסוי אין חינם
 להודיע, מה לן יש אם או

 לספר לברן, לבקש, להביע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
!קדימה

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 עד לול

תמו לצרף שרוצה מי י•
 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״,
 לח מצורפת כן אם (אלא

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

ב בעל״פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון

•  את תכלול הגלוייח י
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל-החודעה. של

במדינה
בזישפם

לירידה סיבד. וד1ע
 101 יחידת יוצא

 בדין הורשע
 להגר והחליט

למצריים. מישפהתד עם
 הופתע בישראל מצריים שגריר

 את קיבל כאשר מעט, לא בוודאי
 במיכתב, זכי. נחום של מיכתבו
 זכי, מבקש מרה״, כ״זעקה שהוצג

 ילדים, 11ל־ ואב 101 יחידת יוצא
 עם בית לי ״יש למצריים. להגר

 אותו לתת מוכן שאני שטח־אדמה,
ב פשוט צריף תמורת למדינתך
ה את ופירט זכי, כתב מצרים,״

לכך. אותו שהביאו צרות
 לישראל ״באתי !זבל אני

 של פטאלית רמאות תוך מעיראק,
עכ כבר מעוניין אני השילטונות.

 וזאת בהליכי־הגירה, להתחיל שיו
 כל הרכבת, את לאחר שלא כדי
טובים.״ הארצות שתי שיחסי זמן

 שזכי אחרי מיד נכתב המיכתב
 ב- השופט״המחוזי על־ידי הורשע

 בהדחה אבן־ארי, אריה תל־אביב,
 עליו שנגזר העונש לעדות־שקר.

 נענה השופט יחסית. מאוד קל היה
רו מנחם הסניגור, של לבקשותיו
 שלושה זכי על וגזר בינשטיין,

 וגם בלבד, בפועל מאסר חודשי
 ב־ אותם ירצה הנאשם כי המליץ

עבודות־חוץ.
 ניכר בית־המישפט באולם כבר

 מבין ואינו כועס, הנאשם כי היה
 לדברי התפרץ הוא הורשע. מדוע

 והכריז: השופט על צעק סניגורו,
במדינה!״ נשאר אני אם זבל ״אני

 ואורך- סבלנות הפגין השופט
 להת־ בסלחנות והתייחס רב, רוח

 כתב הוא הנאשם. של פרצויותיו
 בנו כי סיפר ,׳הנאשם בפסק-דינו:

 לא על המישטרה על־ידי נעצר
 שימוש של בחשד וזאת בכפו, עוול

 על השפיע הוא רשות. ללא ברכב
 לבית־המישפם, לבוא בעל־הרכב

 נגנב, לא הרכב כי שם להצהיר כדי
מ בנו לשיחרור להביא ובכך

מעצר.
 כי לקבוע לבית־המישפט ״צר

 הוא מעשיו... את מבין אינו הנאשם
 מקום היה הבנתו... לפי בנו על גונן
 כדי לדוגמה, עונש להטיל אולי

 הסניגור אך אחרים, גם להרתיע
 בית- את לשכנע הצליח המלומד
 ברחמים, לנהוג יש כי המישפט

 בשירות הנאשם של עברו לאור
בגזר־דינו. השופט קבע המולדת,״

 יצא הוא מרוצה. היה לא זכי אך
מת הוא כי הכרזה תוך מהאולם

יהודי. שהוא להגיד בייש  את לשכנע כדי הערבי. הצדק
 במיכ- זכי השווה המצרי, השגריר

 מישטרת־ישדאל מעשי את תבו
 ״מסופר הנאצים: של למעשיהם

מ ילד שלקח גסטאפו, שוטר על
 לאש... אותו והשליך אמו זרועות

 אותו קרה לי — להשוות כדי רק
 אותו והשליכו בני את לקחו מיקרה.
 ילדי על להגן כשניסיתי לכלא.
הד של בטענה לכלא אותי שלחו
האיש. כתב חה,״

 הצדק את להשוות ניסה גם הוא
ביש לחוסר־הצדק ערב במדינות

 במיש־ והקצינים ״השוטרים ראל:
 ולא סמל־הצדק, הם הערביות טרוח
 את הופר שופט כיצד ראינו אחת

 שלא זבלים, לזבל המישטרה טענות
להת יכול זאת כל כדוגמתו. היה
 הצדק שם במדינות־ערב, רק בצע

לאור.״ מוצא
 איומיו 1982 יום־העצמאות ערב

 סערה. כל מעוררים אינם זכי של
הת איומי שבעזרת הימים חלפו

 לאו״ם פנייה או הגירה נצרות,
 כל כמעט בארץ להשיג היה ניתן
דבר.

 איש לאיומים. ליבו שם לא איש
 הנבוך, המצרי השגריר מלבד —

 לצנחן להשיב מה החליט שטרם
האימפולסיבי.

2332 הזה העולם


