
 במצב ווקמן לרצינים. *
עצי ,+ לחשמל חיבור + מצויין

 שעות חמש הפעלה אוטומטית, רה
 יפת בלבד. לרציניים בבטריות,

.03־848322 טלפון רונן,
 למכירה ומסחטיה. מקרר *

 1800 אופיר, — 7 אמקור מקרר
 נזולינקס גזר מיץ מסחטת שקל,

.052־28921 שקל. 1000 כחדשה
למ ואוזניות. אופניים *
מהל שמונה אופני־ספורט כירה
 גדולים סלילים חדש, במצב כים

 כיוון עם סטריאו ואוזניות לטייפ
בשבת. 03־925142 טלפון עוצמה•

למכי כהזדמנות. חדש *
 מתכת, וילסון, טניס מחבט רה

 טלפון בהזדמנות. חדש 4! גודל
.03־850946

 אמפליפייר מצויץ. מצב *
 דיס־ + אקו + וואט 25 ימאהה
באס גמרה + מצויין במצב טורשן

 טלפון לאור, שקל. 6000ב־ הופנו
.052־29736
אופ תמורת מעבדה *

 טייפ + אלקטרונית מעבדה ניים.
 81 מתקפלים אופניים + קסטות

אופ־ בעד משוכללת מישקפת +
— 48 _

 כסף. או מהלכים, 12 או 10 ניים
•03־231304 טלפון

הולך מה

 סרטים מקרין. שמיניסט *
 בחגיגות הולדת, בימי לילדים

 לארגון גם אפשרות *!בשמחות,
 ומצב- שירה אקורדיון, + המסיבה

•03־482920 טלפון מרומם. רוח
 מיספר־ אונם. .קורבנות *

 אונס לקורבנות המרכז של הטלפון
.03־234819 הוא:
 הירי זה שם לוי. רוט יגן *
 ב- בטרמפ שנשכח תרמיל בתוך

 אצל נמצא התרמיל .5.6.1982
טלפו ניר־עוז, קיבוץ וידיד. מלי

.057־24109 ,057־82688 נים:

ללב נוגע
וסובייק אובייקטיבית *

 24/181 מחשבים מתכנת טיבית.
וסוב הכל לו יש שאובייקטיבית

 חסר, שמשהו מרגיש ייקטיבית
 ואינטליגנטית יפה בידידה מעוניין
 175־166/23־18 חוש־הומור, ובעלת

 תהיה ושאולי כנ״ל שמרגישה
תל־אביב. 39499 ת״ד המישהי.

ת חוש אחריו
שצמר :מרעננה לאהובה

 קצת גלי / טווה בחורף טבעי
השי שלקחת ואת / אחריות

 מהירות. ביתר נא ונסי / בי
.29736 טלפון מענת,

 ו- סופר רגישה. כהורה *
 קצת, מגמגם 31/178 קריקטוריסט

 להקמת רגישה בבחורה מעוניין
 פגם עם (אפשר חמים משפחתי קן

רמת־גן. 2834 ת״ד קל).
 בחור אני נחמדה. להכיר *

נחמ להכיר מעוניין רווק, ,31 בן
.03־217786 טלפון דה.

וב ליידי, את אם ליידי. 46
עי 'וכחולת חמודה גם לזה נוסף
 ומבוסס נאה בחור לך מצפה ניים

 ת״ד רצינית• להיכרות 22/185
תל־אביב. 36850
ו נחמד צעיר רומנטית. /ג

ו מעניינת צעירה להכיר מעוניין
.03־445872 טלפון אלי, רומנטית.

 נאה, אקדמאית רגישה. *
לפגוש תשמח ורגישה נבונה ,29

 613 ת״ד ורציני. נאה באקדמאי
ראשון־לציון.

חמו את אם בנה. היכרות *
בהי שסעוניינת וסימפאטית, דה

 מוזמנת הינך ואמיתית, כנה כרות
,21 בן וולקוביץ, אלי אל לכתוב

ת א י ר ן ק ו ו י כ

סוער. בים ננווט ויחד המשוט, את אני הספינה, את תספקי את
תל-אביב. ,36180 ת״ד כיוון. לקריאת מצפה )32( נאה ספן

 רמת־גן, /ב׳27 ארלוזורוב רחוב
•52481 מיקוד

צירופים
אפשריים

בחו אירוטיים. מכתבים *
 להחליף מעוניינת מעניינת רה

ביו מעניינים אירוטיים מיכתבים
חו 6037 ת״ד — למעוניינים תר.
לון.

1כו!נוו ,לחבש
 מרובע לא אבל ממוסגר

 למסע הממוסגרת אותך מחפש
 הפרצות את לחפש משותף
לע ומוכן הדימיוניות) (אפילו

 שתיראה דרך בכל זאת שות
 ת״ד בכתב!). רק (אפילו לך

.47103 מיקוד רמת־השרון, ,337

 צייתן סטודנט מטופחת. *
ב מעוניין 25/175 וחסר־ניסיון

די + ומטופחת מבוגרת מדריכה
 30730 ת״ד מובטחת. סודיות רה.

תל־אביב.
 נאה צעיר כלבד. סימלי 46

 מעוניין 32/178 עסקים איש וגבוה,
 תל־ בצפון לדירה חטובה בשותפה

 ת״ד בלבד. סימלי התשלום אביב•
רמת־גן. 5288
שחר נחמד, בחור חם. מזג 46
 לך יעניק חם מזג בעל 30 בן חר,

ב ומהנה מרגיע אינטימי, מסג׳
 3579 ת״ד מוחלטת. דיסקרטיות

פתח־תיקווה.
אינ מעניינים. אנשים *

להת מעוניין ,38 בודד, טלקטואל
ה בכל מעניינים אנשים עם כתב

חיפה. ,4492 ת״ד נושאים•
 אקדמאי, רווק, תומכת. +

 ורגיש עדין כן, 28/180 אירופאי
 50 עד חיפאית בתומכת מעוניין

סוד דירה). (בעלת לאינטימיות
 מס׳ טלפון שמעון, מובטחת. יות

.04־539710
 שני וטיולים. בילויים *

 מחפשים 25 בני מבוססים בחורים
 ולטיולים. לבילויים בחורות שתי

 תשובה תמונה, למצרפות עדיפות
תל־אביב. 36850 ת״ד מובטחת.

ברכות
מת שאני כמה מדי. מדי, 46

 יש להתחתן. רוצה וכל־כך געגע,
 מהמדוע אהבה. ואלף טבעת כבר

בק״. ״חסן
הר אי־שם, הנמצא לאבא 46

 — הקילומטרים 40ל־ מעבר בה
 שתחזור. העיקר גיבור. תהיה אל

 נועם אמא. על ושומרת מתגעגעת
תל־אביב. גליק,
 ב־ הים, מן היפה לגידי. 46

 שלך חדשים לצילומים תיקווה
מציפי• בהערצה בעיתונים,

ו יעקב היקרים להורי *
 על לב מקרב תודות אלפי אסתר

 ועל עבורי שעשיתם המאמצים כל
 בנכם מאחל טובות, לשנים תזכו כך

אריק.

ת ר ו ומין מ

שחו אחת של בדירתה לבלות
 מחכה למורת־מין. עצמה שבת

תל־אביב. 37593 בת״ד לך

 בשנה אחד וז׳ורז׳ לאפוד *
 איפה לי יהיה לא אחרת מספיק,
 עם למשהו תעברו לא אם לישון
 טוב, שיהיה אבל חדרים! הרבה
משין. !הזה האחד
 לכינרת מעל אני לקרלוס. 46

 יום כל אבל הסורים, את מרתיע
 מטבריה חדשה ילדה עם סיפור יש
 באור המילחמה את מאיר וזה

 ליום ברכות מזה וחוץ חדש־ישן,
מקאסח. ההולדת,

 תשמור אל באי־שם, לגלי. *
 מרותי עצמך. על תשמור עלי,

היפואית.
 לך שיוצא חבל לנח,מיה. 46

 ביומו- מים ולשתות לוף לאכול
 ועוד סעודת־פאר מבטיחה לדת,
מחנה. שתבוא, רק כפיצוי, ועוד
 להתגעגע אפשר לשיקמד. 46

להת לי נמאס אז כשרחוקים, רק
מאנה. ! געגע
 פיל- שלך הווידיאו לסימה. 46

משש־בש. אי־פלאים,

שיקוצים
 הצבאית מהמישטרה לסרן *

 כאילו לי שחיטט הניקרה, בראש
 ואדטו־טו מבריח איזה שהייתי

 עוד לקלבוש. אותי מכניס היה
גדו לא הארץ באזרחות! נתראה

 כאן. מקום אין ולשנינו כל־כך, לה
הגדול. מהג׳ינג׳י

 פנינו על שחלף למרצדס, *
 מוקדם שבת ביום בית־דגן בצומת
 עצר ובסוף עצר, כמעט בבוקר,

 תנועה עשה ועוד בלונדה לאיזו
 שתקבל הלוואי כשרצנו. מגונה

 כזאת. מבלונדה ״מתנה״ איזו פעם
החיילים.

 קט־ פינת מירושלים לחנה *
 שהיה, טוב היה, שהיה מה :מון

 חבל שנגמר, מזל שהיה, מצויין
מפנינה. הרבה, כל־כך שנמשך

!כסף אין ,מיש
 להודיע, מה לך י* אם אז

 לספר לברך, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טונה, פדיחה
!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,

הודעה. בעל-ה של

מעוניין 30/188 קשת מזל בן

במדינה
ם י ס ס

31* ב ב חש-עו
בשרה, מציאה

בעלות? או
ב מדירתו ביטון שלום1 כשירד

 מתגורר הוא שבו המשותף, בית
שרב ליד התקהלות ראה בבת־ים,

ני ביטון בחצר־הבית. שעבד רב
 בעל־המלאכה כי וראה לשם גש

מה שהוציא חבילה בידו מחזיק
וש ביטון, שאל זה?״ ״מה ביוב.

 השיב אסולין, מרדכי בשם כן,
קילו מכילה הניילון שקית כי לו

חשיש. גרם 850 ועוד גרם
 שלי!״ זד, זה׳ את לי ״תנו

 כתב־האישום. לדברי ביטון, דרש
 שוטר, שהוא אסולין, השכן אבל
 לך למה זה. את ״עזוב לו: אמר

 הסם את דרש ביטון להסתבך?״
 כאשר רק לוותר. רצה ולא בתוקף
משם. ברח ניידת למקום הגיעה

מודי מידע בעיקבות זילות.
 ביפו, חבר אצל ביטון נעצר עיני

 מישטרתי כוח ימים. כמה אחרי
 כדי לשם הגיע שוטרים 29 של

ה ולדברי התפרע, הוא לעצרו.
 הוא אותם. תקף אף שוטרים

 בעת כאשר הסאה, את הגדיש
 השופט על־ידי מעצרו הארכת
 ״נאצי לעברו: צעק מצא, אליהו
 ניוסף שלו האישום ולכתב בן...״

בית־המישפט. זילות — פרט עוד
הח על לדין ביטון עומד כעת

ואיו שוטרים תקיפות הסם, זקת
 ועורך־ באשמות. כפר הוא מים.
 הסם כי טען בטיטו, נחמן דינו
 כאשר, אך לו, שייך היה לא כלל

 בערכה והכיר המציאה על שמע
;גלעצמו. אותה ליטול רצה הכספי,

אוניברסיטה
ץתקרגב 0ו3<ו1א(5(ל3 □1נ

 סיעת ומזביר דובר
;!בכנסת, המערך

-'בהר־הצופים. הושתק
 שנה 50 מזה הראשונה בפעם

 תארי- הענקת טקס שפוצץ כמעט
 ודוקטור־כבוד לפילוסופיה דוקטור

ש בטקס, העברית. באוניברסיטה
 אחד הוזמן בהר־הצופים, התקיים
 8ישראל(״רוליק״) התארים, ממקבלי

 סיעת־המערך ומזכיר דובר פלג,
התא מקבלי בשם לדבר בכנסת,

בהע הצורך הייה נאומו נושא רים.
 בשמירה? האקדמיה מעורבות מקת

חופש־ד,עיתונות. על
 לא הלבנון שבמילחמת טען פלג

!יתרה בהקפדה הזו הזכות נשמרה : 
 התותחים. כאשר כזאת, לעת ״דווקא
 תפקיד לאוניברסיטה היה יורים,
 כמוהו. מאין חשוב תפקיד יחודי,
 ,שקט, התפיסה התפשטה כאשר
האו של מתפקידה זה היה !׳יורים

 !׳שומעים ,לא :לזעוק ניברסיטה
 לבוא היתד. צריכה. הקתדרה מן

 זה מדוע מאוד, האחראית השאלה
 ערפל' הוסר כבר במיזרח כאשר
 במערב המרכבה, טנקי מעל הקרב
 את כבד מסך־עשן מסתיר עדיין

?'״ וצידון צור הריסות
 הוא אחר-כך העמידה. כוח

 וחופש־ זכות־הדיבור על דיבר
 צידיו- .שני שאלה והבהיר הביטוי,

 המלאה,׳ ״הידיעה המטבע. אותו של
 ללא האינפורמציה השלמה, האמת

 ב- לא פוגעים אינם משוא־פנים,
 בביטחון- ולא מוראל־הלוחמים

 אינו כזה מידע פירסום המדינה.
 אלא חולפת סקרנות לספק מיועד
 העמידה כוח כמו חשוב נדבך מהווה

והעורף.״ החזית של
 ממקבלי- אחד התפרץ זה בשלב
 ממושקף. קומה, גבה התארים,

ה את לקחת ניסה וחבוש־כיפה,
 :לצעוק והספיק פלג של מיקרופון

!״אותי מייצג לא ״אתה
האו נשיא הציל המצב את

 ״אני: :הרמן אברהם ניברסיטה
 אני לסיים. פלג לד״ר לתת מבקש
דבריו.״; את לסיים עומד שהוא רואה

 לפלג. רבים ניגשו הטקס אחרי
דבריו. על אותו ובירכו

ם ־2340 הזה העול


