
ללב נוגע
 חמודה ומסירות. כנות *

 מח־ )25( גלגלים בכיסא לבבית
 רכב עם מאזניים או טלה !שת

 ומסי- כנות מבטיחת קלה. נכות
 מת־ לדרישות העונה רבה. ות
 רחוב ח. ריקי אל לכתוב קש

 סתח־תיקווה עמישב ,76 ד״ש
טלפון. ציון
 צלצלי מסורתית. רצוי *

 איש־ביטחון עם הקשר ייווצר
 בשם 25 בן ומסודר חביב ׳ציני,

 להתקשר נא מסורתית. רצוי פי.
הערב. בשעות 053־42201 טלפון

 אתה אם אתגרים. אוהב *
 אופקים, רחב שנים, 28מ־ יותר ן

 אקדמאית אתגרים, ואוהב גיש
 ת״ד למיכתבך. ממתינה ומה

חיפה. 3366
 מעוניין 35/182 נחמדה. *

רמת־גן. 5234 ת״ד נחמדה. הכיר
 ,35/165 ומסודר. משכיל ¥

 בגבוה, מעוניינת ונאד׳י ;שכילה
סל (רצוי 43 עד ומסודר שכיל

 מיקוד בת־ים, 728 ת״ד ון).
5910.

 מעוניין 17 בן נער נמוכה. *
 באמצעות נמוכה בחורה להכיר
תל־אביב. ,4128 ת״ד הדואר.

קריבות ועתים
 ,167 גובה ,48 בת גרושה
קרו לעתים הנמצאת חיפאית

ב מעוניינת בתל־אביב, בות
 טלפון רצינית. למטרה מתאים
.04־535782

צירופים
אפשריים

 ,28 טרי, גרוש הדדי. הכד *
מעונ דיור, חסר ואינטליגנטי, נאה
 בודדה גרושה/רווקה להכיר יין

 עם אפשרי דימונה, או מבאר־שבע
 לי שתעניק דירה בעלת ילדים,

ידי בתמורה אתן אני קורת־גג.
 כל סיפוק תשומת־לב, כנה, דות

 בדירה, וסידורים תיקונים צרכיה,
 ,888 ת״ד הדדי. בסים על הכל

דימונה.

□1סבר 35
 שירים אוסף לאור הוצאתי

 סירי בשם עותקים, במאה
 האוסף ואלוהים. וכברויט אריה
במ מודפסים שירים 217 כולל
 ומאויי- ערוכים כתיבה, כונת
 65 שלחתי הכותב. בידי רים

 בתחום ידועים לאנשים עותקים
 דעת־קהל מעצבי התיקשורת,

 ולמערכות־העי־ לקיבוצים וכן
 לי שישלחו ביקשתי תונים.
 שאוכל כדי שנקבתי, המחיר
ב מהוקצעת מהדורה להוציא

גדולה. עותקים כמות
 פרוטה ולו לי שלח לא איש
אחת.

ש הספרים את לכן, אשלח,
 35ל־ במיספר, 35 לי, נותרו

ראשו אלי שיכתבו האנשים
 טובים שירים מכיל הספר נים.

 מיל־ ,וצומח חי אודות ויפים
 דת ומין, נערות ושלום, חמה

עצ על שירים וכן ומיסתורין,
 הספר את אוהב אישית אני מי.

חיי. שנות כל חייתיו מאוד.
וככרויט, אריה

חיפה ,41 הס רחוב

גבר רצינית. הצעה רק *
מעונ פנוי) (לא 42 ומשכיל גבוה

 המשוחררת ידידת־אסת, להכיר יין
 רצינית הצעה רק קדומות. מדעות
 פתח־ 3662 לת״ד לכתוב תיענה.
.49130 מיקוד תקווה.

 כשבא אז מחסרונו. נמלא *
 לי אין עייף, אני אמר: הוא לך

 מספק לא הוא — בקיצור כוח.
 מחסורנו? ביחד נמלא אולי אותך.

 מובטחת. סודיות ,30/180 לא-פנוי
תל-אביב. 36467 לת״ד כתבי

 רופא מובטחת. תמורה +
 עם בהיכרות מעוניין 34/171 נאה

תמו מבטיח גיל. מכל נאות נשים
 תל־ 31225 ת״ד פונה. לכל רה

אביב.

?1111111 אפיס
 איוכה לתקופה השפוט אסיר
 רצינית למטרה להכיר מבקש
 עד 30 בגיל סימפטית בחורה

+ אלמנה או גרושה אפילו ,35

 ואם לכתוב, נא שניים. או ילד
 •סמש אל תמונה, לצרף אפשר
 ת״ד א׳ מעשיהו מחנה אריה,

.72100 מיקוד רמלה, 13

החלאנוח
ומבוקשים. מיותרים >

: טוב במצב ספרים : מיותרים
 פיקרוני, רפאל / ואופי יד כתב

 / ואשד, גבר הימים, ששת אלבום
 קפלן. / צמחי־בית ארנון, ד״ר

 טלפון ילדים תקליטי מבוקשים:
.03־729573

דירה. תמורת דירה *
 שלושה דירת למכירה או למסירה
 20 בערך שניה, בקומה חדרים

 — בירושלים ברחביה מדרגות
 כסף. או בתל־אביב דירה תמורת

.03־333158 ,02־699085 טלפונים

הולך מה
ע. גם *  מכונת למכירה מנו

 + טוב במצב לחיים ישנה תפירה
 1400 בין 03־743284 טלפון מנוע.

.1700 ובין
 להורים טלפון. כאותו *

אח סטודנטית :לחו״ל הנוסעים
 תשגיח המלצות + וחרוצה ראית

שעורים הכנת ,+ הילדים על

 טלפון: באותו ועוד.וניהול־הבית•
 על־ידי באלקטרוניקה עזר שיעורי

 5070 התשלום — מצליח שמיניסט
.03־482920 טלפון מהמקובל.

 (ללא חדר בכית. עזרה *
 נוחה בחורה מחפשת !)יחסים
 תמורת אפשרי שקט, במקום מאוד,
ל ,03־735876 טלפון בבית. עזרה
הערב. בשעות בלומה את בקש
 חתול מתאימים. צכעים *
 לו מחפש לבןג׳ינג׳י, יפהפה, פרסי

(וגז מתאימים בצבעים בת־זוג
 רק להתקשר חיים. לעשות עית)

.03־232627 טלפון בערב,
 האגודה כצילום. הומור *

 מארגנת הצילום אמנות לקידום
 בצילום. הומור בנושא תערוכה
ש בקטלוג יופיע שייבחר תצלום

 תל- 11480 ת״ד למשתתפים. ינתן
אביב.

ברכות
 שלוחה הלוהטת לקילר *

 מיוסי המוצלחת ההופעה על ברכה
שלו.
 מבית ולאור:ית לאכיכה *
 טבריה) של (הארוך אבי של התה

האופנוע. עם המילואימניק מיוסי
ש * הרח / יקרה מכל 1 שו

 / החופשה את הארכתי סליחה תי,
 בגלימה האיש יאמר מה נראה

 לחזור אשתדל מצידי / השחורה
ג׳וזה. / במהרה

י סר נ אי! חינם
ם אז ן יש א ה ל ע, מ די  לחו

 לספר לברך, לבקש, להציע,
חה בה, בדי לו טו אפי  — לקלל ו
ה מ די !ק

לה הודעה כל • כו לכ י
ם. 2 0 ד ע לול לי מי

מו לצרף שרוצה מי • ת
ד, הכלב — נה  עגלת• האבו

ם לדי רה המוצעת, הי מו הדי ה
פין, צעת לו ק לחי ע הרוו  המצי
ת ת עצמו א כרו ל — להי כו  י

את. לעשות ת ז ד מי  היכולת, ב
ה. גם תפורסם נ מו ת ה

ה • ע ד הו  גבי על תיכתב ה
ם למערכת גלויית-דואר, ל עו ה  ״

ה", ד הז ב ,136 ת״  תל-אבי
ם (אלא  לה מצורפת כן א

ה. ה תמונ ר ק מי ה ב להש יש ז
קבל א ל במעטפה). תמש ת ת

ת שום נה דעו ב בעל-פח, הו
ר או טלפון קו שי. בבי אי
ה • לויי ת תכלול הג  א
ספר כתובתו שמו, מי פון ו טל  ה

בעל-חחודעח. של

במדינה
 )53 מעמוד (המשך

 מהם מטר 40כ־ במרחק אמנם
 במירדף החלו השוטרים כאשר
 אותו זיהו לדבריהם, אך, אחריו,

לדין. הועמד והוא ספק, ללא
־ מי ת מ ה טענת ׳שקיעה.די

לדב בזיהוי. טעות :היתר, נאשם
 לא אך בחניון, עבר אמנם ריו,
 השוטרים ראו שאותו האיש הוא

במכונית• מטפל
 סיכויים לו היו לא לכאורה,

ש שוטרים, ארבעה כאשר רבים,
 לסני- אך אותו. זיהו במחבוא, היו

מב רעיון היה מקרין, דרור גורו,
 עורכי־הדין, ביומן הציץ הוא ריק.

 ויציאת כניסת שעות את המפרט
 וגילה השנה, ימות בכל השבת

ב השבת שצאת מספר היומן כי
ב היה קורקוס שנתפס לפני יום

הסני טען כך,״ ״אם .5.30 שעה
חו כמעט כבר שהיה ״הרי גור,
 קור־ נתפס כאשר ,5.45 בשעה שך
ש מאחר השוטרים. על־ידי קוס
 רק אותו ראו כי מודים עצמם הם

 כל אין הרי מטר, 40 של ממרחק
 בוודאות, לזהותו שיכלו ביטחון

חו ביום השקיעה דימדומי לאור
רף.

 טיעונו את קיבל בית־המישפט
 קורקוס. את וזיכה הסניגור, של

 עורכי־הדין ויומן ״יציאת־השבת
ש הנאשם אמר אותי!״ הצילו
זוכה.

פשעים
וזז'קים1ה

 כייס שד עבודה יום
במפח. :הסתיים ותיק

 עבודתו יום גם הפלא, למרבה
 ממש בבוקר, 8ב־ מתחיל כייס של
 יעקב רגיל. פקיד של יומו כמו

ה איזור כייסי זקן ),58( מנסור
 בפתח־ בביתו מתעורר מרכז,

מת מוקדמת, בוקר בשעת תיקווה
 אוטובוס, על ועולה אוכל, לבש,

 ב־ המרכזית לתחנה אתו המוביל
 לשבו־ נוסע הוא משם תל־אביב.

 שותפו, את לפגוש נתיר,תיקווה,
יוצ הם ויחדיו ),52( מחרה אליהו

לעבודה. אים
 כי נראה מעגיץ. לא כים
 הוותיק, הכייס של אלה מנהגיו
מת הקודמות הרשעותיו שגליון

 כמוס. סוד נותר לא ,1950ב־ חיל
 בתח־ לו חיכו השנה, במאי 13ב־

 לבושי שוטרים שני נה־המרכזית
 אותו ליוו אשר אזרחיים, בגדים
בדרכו.

 ומחרה מנסור החלו 9.15 בשעה
 פינת לווינסקי ברחוב עבודתם את

 לאוטובוס בתור עמדו הם מטלון•
הבדו שיטתם את והפעילו ,18 ,מם
 של לגופו נצמד מהם אחד : קה

 החדיר והשני בתור, שחיכה אדם
ה לכיסו מגולגל חום נייר פיסת

ה תכולת את לבדוק כדי אחורי׳
כיס.

 מעניין, כיס זה היה שלא כנראה
מתו הוציאו לא שהשניים מכיוון

 בדרכם המשיכו אלא מאומה, כו
באו ושם, איבן־גבירול, לרחוב
ב נוסף אדם בדקו 12 מס׳ טובוס
השיטה. אותה

־ עונש־בנים נגד סגולה  נ
א.  להם שיחק 9.45 בשעה רק צכ
 בתחנת טרף. מצאו והם מזלם,

 של בכיסו גילו ,26 מס׳ האוטובוס
אר בתור, שעמד קרניאל, אלחנן

 אותו, שלפו הם ותפוח. שחור נק
 שללם, את לספור הספיקו ובטרם
שעק השוטרים, שני אותם עצרו

הבוקר. שעות מאז אחריהם בו
 השופט לפני מנסור הובא כאשר

סני באשמה. הודה נחמני, שמחה
 לבית־המיש־ סיפר יונה, סמי גורו.

 בצבא, בנים שני לנאשם כי פט,
 התביעה גרוע• בריאותו מצב וכי

 על מאסר להפעיל מהשופט ביקשה
 מג־ נגד ועומד תלוי שהיה תנאי,

ש השופט, אך שנה, למשך סור
 את דחה הסניגור, מנימוקי התרשם
 רק עליו והטיל המאסר, הפעלת

כספי. קנס

2339 הזה העולם

ת ע□ ו ד ו תע
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