
ת ,* חו ת. א ר ו ו  תסריט עי
 העיוורת״ ״אחותי מוגמר: כימעט

 רפי בחושך. החיים עם מאבק —
חיפה. 9822 ת״ד אליהו,

 מלא סל־קש למשיב נאה. פרם
כי בסביבות שנשכח נשים, בגדי

 טלפון אורה, בתל־אביב. מילנו כר
.03־249944

 איבדתי בטרמפ. אבדה *
ב איתך כשנסעתי הסמכה תעודת
מ שבועות, שלושה לפני טרמפ,
התעו את כפר־שמריהו. עד בבלי

 אנא ברכבך. המדף על שכחתי דה
 בין ,03־459202 לטלפון התקשר

סימונה. ממני ,13.45ל־ 08.00
דג ואספני בוני פירסומת. *
 רוצים יותר. וקצת חובבים מים,

 בקשר אני מיסחרי)? (לא פירסום
 קרדו, דובי .80ג1ס 01̂)1615 עם

 טלפון .20115 מיקוד אמירים,
.067־39320
לצו ארוטיים. מאוויים *

 כתבי אנא חדש ספר כתיבת רך
ביו־ האירוטיים ומאודך חוויותיך

ם ,מאחור שוגי ה
בצר פרן בכלא אסיר אני

חו עיניים מ׳, 1.79 גובה פת,
מסולסל, שחור שיער מות,
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להת מעוניין ק״ג, 79 משקל
כהן, סמי בחורות. עם כתב
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 רצוי, להתקשרות טלפון צירוף תר.
חיפה. 6458 ת״ד הכרחי. אינו אך

דרו מאמצת. מישפחה *
 חד־ אפשר מאמצת, מישפחה שה

 זאב מסוג חמוד לכלב הורית,
 אחרי שנאסף דוברמן, עם מעורב

 כבן בריא, הכלב ארוכה. שוטטות
.03־453494 טלפון חודשים. 8

מעוני נלהבת אספנית גלויות. *1
משו רצוי גלויות, להחליף יינת

 תרומות לקבל גם מוכנה משות.
 מהליכלוך להיפטר שרוצים מאלה

אסי בתמורה ומבטיחה הציבעוני,
 טרומפל־ שטיר, מירי תודה. רות
.32581 מיקוד חיפה ,31 דור

חר שתי לאספנים חרבות. *
אבי (חרבות ספרדיות ברזל בות

 שווה־ או דק טייפ תמורת רים)
ג׳קי. ,03-221687 טלפון ערך.

מיד־ליד

 סלון דירה. מחפש סלון *
 ביותר דחוף דירה מחפש יפהפה
בערב. 03־896151 טלפון
בי בהזדמנות איטליאנו. *
 ־482920 טלפון חדש. איטלקי גוד
03.

חוזרת. לעולם טעות *
במוד דפוס טעות לגלות נדהמתי

 הכותרת תחת ,2331 בגיליון עה
 חדש, פיבקו מעסה :לנשים״ ״עדיף

 במחיר לנשים, עדיף רב־שימושי,
 הוא שלי הטלפון מיספר מציאה.

 היא הקידומת אך ,243129 אכן
בטעות. שפורסם כפי ,03 ולא 04

ה י ג ר ט

 את למכור עלי נסיעה לרגל
שק 850 תמורת שלי הגיטרה

 לי שיהיה שווה־ערך או לים,
•03־228631 טלפון לעזר.

לר. 17 *  מחשב בהזדמנות דו
 וכל זיכרון גבישית, תצוגה בעל

 טלפון דולר. 17 המחיר: הפעולות.
.03־482920

ב. מבית * מכו למכירה טו
 ׳,69 מודל וריאנט, פולסוואגן נית

 מוטי, מצויין. ובמצב טוב מבית
.03־877521 או 03־820393

מפ בדמי דירה מחפשים. 46
לי מיליון 3 ועד הדרים 2 עד תח,
 טלפון תל־אביב. במרכז רות

.03־452459

ובר להיוולדו שמחה למלודי. 46'
ישע ואיזיק לביד, למולידיך, כות
אריאלה. מסבתא יהו,
הו לרגל אלון, לאלי(אליעד) 46
ברכות שפע החדש. סיפרו צאת

חקטמוניס אליל
מכו והגדול האהוב לזמר

 ממש אתה מרחום. מנחם . לם,
 הקטמונים שכונת את משגע

 עליך. מתות אנחנו בירושלים.
 ויפה־תו־ חמוד מקסים, אתה
 לפי נשוי. שאתה חבל רק אר•

הגיע שלך, המעריצות בקשת

אהבות עם בודד
מרחום מנחם

ו ג׳ינס ללבוש שתפסיק הזמן
 לך, יפה לא זה פשוט טריקו.

 ותסתפר שתתגלח כדאי וגם
 יפה יותר תהיה כך קצוץ.
 לבנה, ממירי, מקסים. וממש

ונאווה. יפה

במע מחבריך האיחולים, ומיטב
רכת.
ה את עשית הכבוד. בל לציקי 46
 ממש אני הנכון. בזמן הנכון דבר

מעליזה. אותך. מעריצה
 ההולדת ליום מזל־טוב לברלו 461

 כבר שאנחנו מאמין היה מי .20ה־
שיחק אתמול רק גדולים. כאלה

 עדיין אנחנו בעצם, והשתוללנו. נו
 אותך לראותך מקווה ממשיכים.

סילביה. הבאה. בחופשה

שיקוצים,
 אבל לי, בא דווקא לחיים, *
 הזמן הגיע הכל. קילקלת אתה

ב בחורה מזמינים איך שתלמד
 סוד זה למיטה. ובטאקט עדינות

ממירי ההצלחה.
 של הראש את שכיסח לספר *

 לספר, למדת איפה שלי. החברה
מדודו. גנן! יא

ב שמתאספים לכארכארים *
 בשכונת שלי לבית מתחת לילות
לי יכול לא אני ברמת-גן. עמידר

מלמעלה. מהשכן שון!
 הכסף, בגלל לא זה למילוי, 46
שי אני אותה. ליכלכת אתה אבל

 אין בלרמות. ואתה מזל על חקתי
מרפי. !בג׳ומו כלב כל — דבר
 לי שכאב לי תאמין לאיציק, *
 עשתה שהיא מה כשראיתי הלב
 תצא איתך. שכולנו לך שתדע לך.
 את שווה לא היא ותחזור. מזה
 דד וכל מדנה והכאב. הצער כל

חבר׳ה,
בש אותך ראיתי לאביכה, 46
 כל לשולחן. איתו יושבת שעבר בוע

 אחת. מילה בקושי החלפתם הערב
 תודי משותף, דבר שום לכם אין

 אני אם יודע לא כבר אני בזה!
 עדיין אבל אלי, שתחזרי רוצה
 זה נמצאת. את מי עם לי חשוב

מיוסי. זה. לא

ללב נוגע
סטודנ ומסורתית. נאה *
לה מעוניינת ומסורתית נאה טית
 ומסורתי מעניין נחמד, בחור כיר
 תמונה. לצרף רצוי .32—24 בן

.76122 מיקוד רחובות, 2322 ת״ד
 אשכנזי פשוטה. בחורה *

להכיר מעוניין מסודר, ,31/178

 ,28—22 ■בת וצנועה פשוטה בחורה
 ת״ד חשוב. לא מוצא לנישואין.

רמת־גן. 2834
עצ ,65 בת שקטים. חיים *

 מעוני צ׳כי־הונגרי, ממוצא מאית,
שק לחיים סימפטי בבן־זוג יינת
 490 לת״ד לכתוב נא בצוותא. טים

•61004 מיקוד תל־אביב,
 סטודנט מהמרכז. נאות *

בחו עם בהיכרות מעוניין 23 בן
והמר תל־אביב מאיזור נאות רות
מי אשדוד, 2300 ת״ד אבי, כז.
.77122 קוד

וביי נאה סטודנט ביישן. 46
 מעוניין ,169 גובה ,22 בן שן,

 לבילוי 18—16 בגיל בנות להכיר
 מיקוד חיפה, 7566 ת״ד משותף.

31070.
 בן ונחמד, צעיר מישפטן 46

 בעל ומתחשב, מבין רגיש, ,24
למט להכיר מעוניין הומור, חוש
 גיל עד נחמדה בחורה רצינית רה
 44180 ת״ד טלפון. לציין רצוי .22

.61441 מיקוד תל־אביב,
 מעוג- סופיים. בהליכים *
מענ אקדמאי, רציני, בגבר יינת

 רצוי ,44—38 בגיל ומסור, יין
 סופיים. בהליכים או אלמן גרוש,

חולון. 2747 ת״ד

צירופים
אפשריים

 בנאה מעוניינת פנויה לא *
לידי )40—33( דומה במצב וגבוה

 פרטים ומעניינת• כנה יפה, דות
נ. עבור רמת־גן, 5050 לת״ד
 בצעירה חופשי, פנוי, לא *

 2782 ת״ד לדיסקרטיות. 35 עד
עכו.
 ונאה עדין צעיר, משורר *

 חיבבת רומנטית, בידידה מעוניין
 ותיאטרון. שירה קלאסית, מוסיקה

 מישפח־ ולמצב לגיל חשיבות אין
 מיקוד רמת־גן. 7173 ת״ד תי.

52364.
 איש־עסקים שמנה. לא *

ו ביפה מעוניין ונדיב, תרבותי
 לידידות !)שמנה (לא חושנית

 תמיכה — למתאימה דיסקרטית.
מי תל־אביב, 36852 ת״ד נדיבה.

•61368 קוד
מבו מאסיבית. תמיכה *

 כספית תמיכה מציע מבוסס גר
 וחטובה, נאה לצעירה מאסיבית
 איגטימי־דיס- קשר עימו שתיצור

מי תל-אביב, 30161 ת״ד קרטי.
.61302 קוד

נח בחוד כידיד. מעוניין *
 .35 עד שגילו בידיד מעוניין מד
 תל־אביב, 37082 לת״ד לפנות נא

.61370 מיקוד

נסך! אין חינם
 לחודיע, מה לך יש אם אז

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

לב יבולה הודעה בל •
מילים. 2 0 עד לול

תמו לצרף שרוצח 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 הזח״,
 לה מצורפת בן אם (אלא

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

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

בעל״חחודעח. של

במדינה
ה ט יש מ 1 ר
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 כאשו בשפת־חים, הסתיים בילוי
 שי ידיו את מעליה מנערת הנערה
 סוף־סון הגיעה כאשר המחזר.
 ש| הבית, שמפתח גילתה לביתה,

 מדן על הערב בתחילת שמה אותו
נעלם. המכונית,

 לן נוספים חיפושים אחרי גם
 חשש והצעירה המפתח, נמצא

 בי? מי ועם היכן להוריה לגלות
 יהי לא אבי ״כי הערב: את ת?

 כזה, בחור עם שיצאתי מרוצה
 שהמפת להם סיפרה ולכן אמרה,
חברה. של בביתה נשכח

 כאש למחרת, לפורץ. 7תרגי
 חיי עליה התנפלה ברחוב, עברה

 אלחר של הקבועה חברתו לת,
 ס׳ הביתה כשחזרה אותה. ותקפה

 חשו טיפוסים שראה שכן לה פר
 ה? והיא הבית, ליד משוטטים דים

 הדר בועז ובידידו באלחרר גיחה
 לעב ומציצים ברחוב העוברים

 לאבי וסיפרה העזה אז חלונה.
 האב ונסיבות האבוד המפתח על
 למישטר לפנות מיהר האב דה.

 א לתפוס תוכנית תיכננו ויחד
החשודים.
 וה לאלחרר טילפנה הצעירה

 תו בשפת־הים, לבלות אותו מינה
 ה! בבית. אינם הוריה כי הדגשה

 הג ושוטר במכוניתו אותה אסף
 ככ עבדו לא הריקה. בדירה תתר
 החב נפתחה. הכניסה ודלת דקות

 ש המפתח בכניסה. עמד הדרי,
 1 כמפתח זוהה הדלת את פתח

אבוד.
 הב אריאל, שלומית התובעת,

 א! והשופט ראיותיה, כל את אה
 להו מקום יש כי מצא מלול רהם
 לדירה בפריצה השניים את שיע

 קשר. בקשירת
ז־1 חש בדתי־ עציר

?7 גכבתה העדות
ה ר ה ■ אז

ר בן7 ר ח צי שו ע ה
 הביט מצא, אליהו השופט,

 האחדו בשורה שישב הצעיר
 ! זרג, דויד אולם־המעצרים. של
 חולצ הספסל, מישען על גחן

 החע חזהו ועל פתוחה היתד.
 ואיסנ רחבה תחבושת נראתה

 דקיו ארבע נדקר הוא נית.
 .בבי שהיתה קטטה בעת בחזהו

 ז נפצעו שבה ברמת־גן, קפה
אחים. שני

 ושי איש 11 עצרה המישטרה
 עצרה ואז מהם, עשרה דרה
 המיקרה מאז השוכב זרג, את

 עד ממנו גבה שוטר בית־חולים.
 ז כי נכתב המעצר ובבקשת

חמורה. חבלה בגרימת חשוד
 את שאל גז, ששי הסניגור,

 ״האם אחת: שאלה רק שופט
 מ נגבתה כיצד בכלל? חשוד

 ו את פתח השופט ו״ העדות
 של עדותו כי וראה החקירה
 י רגיל עד של כעדות נגבתה

 או חשוד של עדותו אזהרה.
 שהשן אחרי תמיד נגבית שם

 עלו דבריו כי אותו מזהיר
במישפטו. לשמש

 ללא נגבתה שעדותו ״היות
 א המישטרה כי משמע הרה,

 לב מקום ואין כלל, בו חושדת
 הסניגור, הכריז מעצרו,״ את

 ש זרג לו. נעתר בית־המישפט
לבית־החולים. וחזר רר

4 הזה ־העולם


