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 למעצר גרם כמעט
ההדיביס. תום עד

 יפהפיות נראות נדירות לעתים
 בבית־המישפט. מרום אורית כמו
 כאשר הכל עיני את משכה היא

ב בית־המישפט, למיזנון נכנסה
 לידסקי. צבי עורד־הדין חברת
 ודקת־ תמירה ,18 בת היא אורית
 ומתנפנף, ארוך ושערה גיזרה,

צעי נערה כי להאמין היה קשה
ב כל־כך העדינה זו, וחמימה רה

ב נאשמת ובהתנהגותה, דיבורה
 אורית בסמים. שימוש של עבירה
 לפני מאוסטרליה לישראל חזרה

שבילדו ילידת־הארץ, היא כשנה.
 הרחוקה, לארץ אמה עם נסעה תה

 אמור בישראל הביקור גדלה. ושם
 אורית אך למדי, קצר להיות היה

 ),24( אלוני ירון את כאן הכירה
ו הוא, גם ויפה־תואר גבזדקומה

התאהבו. השניים
באמצע מרחוק. הגיע הכסף י■

מרום ;אשמת
בכלא ימים 7

חי המישטרה ערכה אפריל חודש
 ירון מתגוררים שבה בדירה פוש

 של אחד גרם שם ומצאה ואורית,
 ירון מריחואנה. גרם 120ו־ חשיש

 טענו הם לחקירה. נעצרו ואורית
 על- לשמירה להם נמסר הסם כי

 החיפוש. לפני יום מסויים אדם ידי
 והגישה ראיות אספה המשטרה

 שימוש על אורית נגד כתב־אישום
 הסם, החזקת על ירון ונגד בסם,

 אחרי ממעצרה שוחררה אורית
ה בית־מישפט אבל ימים, שיבעה
ה תום עד ירון את עצר שלום

נגדו. הליכים
 לבית- עירער לידסקי עורך־הדין

המע החלטת על המחוזי המישפט
 נעתר אבן־ארי אריה והשופט צר׳
מ ירון את לשחרר והחליט לו

 ארבעה תוך שיפקיד בתנאי מעצר,
 הנאמנות בידיו שקלים 5000 ימים

לידסקי. עורך־הדין של
ש המועד תום עד חיכה לידסקי

 לא ירון אך בית־המישפט קבע
 הוא רב, בצער אז, הכסף. את הביא
ה כי ודיווח לביודהמישפט פנה

 ללא לידיו. נמסר לא הדרוש סכום
 את להחזיר השופט החליט היסוס

 עוד אולם כתב. וכך למעצר, ירון
 נמסר למישרדו, בדרכו עורך־הדין

ה ובידם הגיעו, בני־הזוג כי לו
כסף.
בק להגיש אלא דרך נותרה לא

 את לשופט להסביר חדשה, שה
 ולבקשו שקרתה, הטכנית התקלה

 כאשר המעצר. את לבטל שנית
 לערבות הכסף כי לשופט הוסבר
מ אורית של אמד. על־ידי נשלח

 לעיכוב, גרם והדבר אוסטרליה,
ירון. את שוב ושיחרר השתכנע

ה העולם 2335 הז

מעוניי־ ירושלים. אהבת *
 רצוי ישראלים, עם להתכתב נת

 בת אני .29—25 בני ירושלמים,
 ירושלים. את ;מאוד שאוהבת ,23

 ולמדתי בארץ ביקרתי שנה לפני
באנ בבקשה לי כיתבו באולפן.

קלה. בעברית או גלית
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ובריכה חדר
 יטעו;נ- עצמאית, ;נכה, בחורה

 תל־ בצפיון חדר למסור יינת
 .תמורת רצינית, לבחורה אביב
הצ — לכך בנוסף קלה. עזרה

 ביחד ספיבק, לבריכת טרפות
 לאה נכה. רכב בעל(ת) עם

 תל- ,10 מחר רחוב מכנס,
.03־451784 טלפון אביב.

מיד־ליד

 באופן למזומנים זקוק *
 חנות־בשר, למכור מעוניין דחוף,

 שכונתי, במרכז כבר •המופעלת
נוס פרטים בדבר מלא. ציוד כולל
.03־829467 לטלפון לפנות פים

דף אוטומטית. נהגת
 ממתינה לאשה, מצויינת ,1968

 לשנה. טסט אוטומטית. לנהגת
.063־25189 טלפון שקל. אלף 23

900 באריזה. שירה *
מיי למכירה באריזה, שירה סיפרי

 4120 ת״ד בלבד. לרציניים דית
 לציין נא .52140 מיקוד רמת־גן,

טלפון. מיספר
 דחוף, דחוף, גמיש. כחור *

 להשכרה חדר מחפש גמיש בחור
ב הים, בקירבת תל־אביב, בצפון
 :הודעות להשארת -דיזנגוף. סביבת

.052־62765 טלפון שיר, בן
 מכו- ועדינה. קומפקטית *

כחדשה, ניידת, אריקה נת־כתיבה

 4,500 !תמורת ועדינה, קומפקטית
 בשעות .03־707687 טלפון שקלים.
הערב.

 קטנות ומתנות ישנן לא.ב.ג. *
 מתנות ויש מאוד. עליך מהחושבים

כלו הייך שכל פישרן, סוד שמים.
 כלום ״׳של רגעים ויש בן. לים

 באורו אותך המברכים כאן. כזה״,
נ. עולם, של

ובון ל1טיפ
 ממגן־דויד־ המשעשע לזהר

תו המון תל-אב״ב• בזל אדום
 בפתי הנבון הטיפול על דות

 שבת, בערב ,7ה־ בת בתיה
ה. מאסנת .1982 במאי 21ה־

לר רוצה וינכרג. למתי *
 קורה מה לשמוע רוצה אותך, אות
 נעלמת? למה החדש. התקליט עם

©מעריצה.
 אולי דה־דרנו. לג׳וליאנו *
 מאחד יותר זה ביחד ואני אתה
 ואני אתה אולי נוסף? אחד ועוד

 מחדש? שהנץ אביב זהו ביחד
 את מהווים ביחד ואני אתה אולי
 ואני אתה אולי האחד? של חציו
 נחלק? שבשנינו השלם הוא ביחד
 אם ידע בכלל מי יודע, מי אולי,
מאסטרללה. אתה. ושם אני כאן

וה הברכות כל לאהובה. 46
 הכבוד כל הבת. להולדת איחולים

מגילה. שגילית. ולעצמאות לאומץ
אר ששבתי מאז לשרית. 46

 ללא אותך לאתר מנסה אני צה
 הסיוע על שוב לך אודה הצלחה.
אש ׳לצרה. כשנקלעתי לי שהגשת

ש מה בכל לרשותך לעמוד מח
 לשמוע מעוניעת ומאוד תרצי,
מדליה. ממך.
 הפרחים. על !תודה לאבי. *
 שיש לדעת טוב הכל. על תודה

מסמדר. כמוך. מישהו
 לרגל טוב מזל לדינה. *

אצב לך החזקנו הרישייון. קפלת
 אופן בכל — עזר שזה1 ונראה עות
ואיציק. מעליזה הזיק. לא

 שאנחנו תדעי לסמדר. 46
ב את מי ויודעים אותך מכירים

 וחפיר- שלו ההשמצות כל אמת.
 תקופה זאת דבר. משנים לא סומים
 אנחנו יעבור. זה גם אבל קשה,

ה מכל אותך. ואוהבים לצידך
חברה.

 שיגידו מה שיגידו לסמדר. *
 יודעת אני שיכתבו. מה ושיכתבו

 מגיע לא זה ושכל כזאת, לא שאת
 בשעתו איתך עוול. לך ׳נעשה לך.

מרחל. הקשה,
 בכל איתך שמחה לציון. *
 מעכשיו להתגבר. להצלחתך ליבי
 !בטוחה אני אחרת, יהיה הכל

מגבי.

שיקוצים
משימשון. בן-..., יא לרפי. *
ה. *  יודעת אני עכשיו לזיו

 זורקת הייתי לא שווה. את מה
מתירצה. שלך. בכיוון אגורה
 לא לך! •תתבייש לאבי. *

 להגיע מסוגל שאתה1 לעצמי תיארתי
 שקר הכל ניבזות. של כזאת לדרגה
מרחל. וכזב.
 שתהיה זמן הגיע לאילן. 46

 תפסיק איש! כבר אתה בן־אדם.
 מיני ;ובכל בתשובה בלחזור לשחק

 כבר מעט עוד לך. שיש פנטאסיות
 איפה ותראה אולקוס, לך יהוד,
 !בידיים עצמך את קח עומד. אתה

משרה.
 זאת שאת מדעים לימייגל. *

מי. יודעת מאת אותה. שליכלכת
 תתחילי מתי לדניאלה. 46

מנועה. לעבוד?
 הסוף. לא עוד זה לגיורא. 46

מיואל. אחרון. שצוחק מי צוחק

מסו לא אפילו אתה לאבי. *
 כל־כך עושה אתה למה אז גל,

 להתנפח תפסיק ? דאווין הרבה
 האוויר את לך יוציא שמישהו לפני

 לכל בסים ;שום אין מהמיפרשים.
מבילי. שלך. והצילצולים הרעש

סי. 46  פוגע! לא אתה ליו
מיוסי.

 אותה! אכילת לשמעיה. *
מנעמי.

 מה לשמוע נדהמתי לשולה. 46׳
 גרוע. הכי לו מגיע עשה. שהוא

 ביפנים לו אומר אני בהזדמנות
 עליו. חושבת שאני מה בדיוק

משרה.
 להשתולל תפסיק למיקו. 46

 לבד. לא אתה שישי. יום כל
ימין. בצד מהשולחן

ללב נרגע
 גרוש חשוכה. אמינות *
 רכב, + ונאה נחמד ,23/172 צעיר

 ומסודרת, צעירה בנחמדה, מעוניין
חשו אמינות ביותר. רציני לקשר

תל־אביב. 30214 ת״ד מכל. בה

■ח בחנו גרושה
 ומרשימה יפה מעצבת־אופנה

 ,33 בת גרושה אומרים), (כך
 גבר להכיר מעוניינית בלונדית,

 ורציני, מסודר חוש־הומור, בעל
 ת״א בלבד! נישואין למטרת

.61032 מיקוד תל־אביב, 3315

 לי(רווק דצויינת. הצעה 46-
 מתחשב, חושב, להתחתן, הרוצה
 יש דירה) + 45/160 חשוב, בלתי

 והביתית, השקטה לך, מצויינת הצעה
.03־222023 טלפון אפל, .35—20

 עקרב: קשר דקה. גיזרה 46
ב מעוניין 27/168 ונאה צעיר

 ומעניינת, דקה גמרה בעלת עדינה,
 ת״ד אלי, רצינית. להכרות ,27—19

 טלפון .58129 מיקוד חולון, 2965
.03־847649

וני ח צימ
 מאוד מחפש צימחוני צעיר

 מבין/ או אגרונומ/אגרונומית
ובכלל צמחים, בגידול מבינה

 ל״עוץ שרופים, טבע אוהבי —
 חולון, 1499 ת״ד וחברות.

.58114 מיקוד

 ״סרטן״ בכלה. מטופל 46•
 ארוך ׳1953 ייצור שנת אמיתי,

 •שנה בן ■בכלב מטופל ),188(
רגי נאה, פרטנרית מבקש (דגים),

 כתבי כלבים. שונאת ושלא שה
חיפה. 7504 לת״ד

צירופים
אפשריים

ה 46 ב ה ם. א  קיבוצניק כיו
 וחושני, נועז נאה ,23 בן לשעבר

 בנשים מעוניין היום, בשעות פנוי
 ובילוי לאהבה דירה, עם 40—20

 .03*471900 טלפון היום. בשעוות
ב ה׳,—א׳ בימים להתקשר רצוי

בלבד. 12—10 שעות

ב המשרת חייל .4א—46
 טבע מוסיקה, חובב הארץ, צפון

 —20 בינות להכיר מעוניין וקריאה,
 סיגבי, שלום ונחמדות. נאות 48

צה״ל. 5581 ד״צ

בנידיוון הזמנה
 המטיילות סכסיות, נחמדות,
 להתגורר !מוזמנות בנוו־יורק,

ב ולבקר )33( רווק עם חינם
 במטרופולין. הכי־הכי מקומות

.212־3750987 טלפון

 איש-ביטחון שמנמונת. 46
רצי בבחורה מעוניין ונאה, משכיל

 .23—20 בת ׳ושמנמונת, חמודה נית,
 לך. מחכה אני ודחוף. מהר צלצלי

 053־42201 טלפון יום־טוב, אפי
הערב). בשעות (נמצא
 חזק נשוי וחלש. חזק 46

 ת׳׳ד חלשה. נשואה מחפש ,37/180
חיפה. 6458

ארוכה לשון

 לשון בעל ,34/170 נאה,
אוב מחפש וחריפה, ארוכה
 בת״ד אותי למצוא ;תוכלי ייקט.
תל־אביב. 35165

 אקדמאי ותיקווה. יאוש *
 שבמחיצתה בחורה מחפש ,25 בן

 סיבה לו היתה לא שבעצם יוובח
דיס לידידות מתיקוותיו להתייאש

חיפה. 45070 ת״ד קרטית.
 נאה, מנוסה. שתלטנית *

 יודע אשר ומהימן, אינטלקטואל
 ב־ מעוניין אשה, לשרת ושואף

 אופקים. ורחבת מנוסה שתלטנית
.61223 מיקוד תל־אביב, 22439 ת״ד
 סכסולוגיות. משאלות +

נוע את באם אלה, שורות קוראת
 משאלותיך את למלא מוכן אני זת,

 המובנים. בכל הסכסולוגיה בתחום
 28176 לת״ד טלפון בציון כתבי

תל־אביב.
 משכיל, מסעירה. נשית *

 להכיר מעוניין וטוב־לב, נחמד
 תל־ 16212 ת״ד מסעירה. נשית
אביב.
 מעוניין נחמד זוג זוגות. 46

 45575 ת״ד !טשותף. לבילוי בזוגות
חיפה.

כסף! אין חינם
 להודיע, מה לך יעו אס אז

 לסער לברך, לבקעו, להציע,
 — לקלל ואפילו טובח, בדיחה
1 קדימה

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 עד לול

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

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

 היכולת, במידת זאת. לעטות
התמונה• גס תפורסם

 גגי על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת גלויית־דואר,

1 ת״ד חזה״, 1  תל־אביב ,6
 לה מצורפת כן אם (אלא

 להט- יט זה במיקרח תמונה•
א במעטפה). תמט תתקבל ל

ב בעל־פח, הודעות טום נה
איטי. בביקור או טלפון
 את תכלול הגלוייח •
 הטלפון וטיטפר כתובתו טמו,

בעל״חתודעח. טל

49


