
 שו־ מחפשים כסדר. ראש +
 שותף רק לא שיהיה לגלריה, זף

 עם אחד בעצמו, צייר גם ולא
.03־240159 טלפון בסדר. יאש
 שיעורי גמישות. שעות *

 מודרנית בשיטה וגיטרה וסנתר
 ימי ולשאר החופש לימי מהירה,

ואפ גמישות, לימוד שעות ;ענה.
 טל- התלמיד. בבית ללימוד ורות

.02־533492 !ון
 להש־ פסטודלית. סביבה *
 בירושלים ארוכה לתקופה :רה

 מרוהט ערבי בבית חדרים זישה
 לכל פסטורלית בסביבה טלפון -1

 — הערב בשעות טלפון וטרה.
.02־63862

 כלב אני מעורב. פורר *
 מחפש מעורב, פודל מסוג ומוד
 ממושמע, אני בדחיפות. חם :ית

 לאורי, לפנות מאוד• ונאמן יקח
.03־264058 ולפון

 יום מדי בריכבו הנוסע תיקוואי
 מעוניין עבודתו, לרגל לירושלים

 דומה. שגורלו למי טרמפ לתת
 בשעות 03־903035 טלפון אריה,
היום. בשעות 02־210446ו־ הערב,
 מה ולא זה, רויטל. יגן *

 השם היה שעבר, בשבוע שפורסם
ב שנשכח תרמיל בתוך שהופיע

 התרמיל •5.6.1982 בתאריך טרמפ
 ניר- בקיבוץ וידיד מלי אצל נמצא

 — לטלפונים להתקשר נא עוז.
•057־24109ו־ 057־62688

מיד־ליד

שמנ־ האחרונה. הצעקה *
 מיספר לי ויש חו״ל, אחרי תי

 מאיטליה, נשים ביגדי של מצומצם
 מיני חצאיות האחרונה, הצעקה

 ועוד. מכנסיים חולצות, ורגילות,
 03־793623 טלפון זוכה• הקודמת כל

אורנה. הערב, בשעות
ל אוהל־פלא משומש. לא ;*
 כמעט חלקים, משלושה הים שפת

 או מתאימה בתמורה משומש, לא
 טלפון אווה, מציעה שווזז־ערך.

בצהריים. לא ,03־445493
בהז למכירה ירוק־דשא. *

 אינגליזינוז ילדים עגלת דמנות
 (טיול) ישיבה + שכיבה משולבת,

 ירוק־דשא בצבע למכונית כסא !+
 שקל. 2500 כחדשה, יפהפיה ולבן,

.03־317425 טלפון

השניס מכל

 הזה העולם גלימות דרושים
.04־922304 טלפון השנים. מכל

 מיש- ושעונים. משקפיים +
 מיסגרות עם רייבאנד קפי־שמש

 מתכת ומיסגרות לנשים ציבעוניות
החתי דולר 25ב־ לגברים כחולה

להד־ מגנטיים קווארץ ושעוני כה,

ה דולר 20ב־ בדירה אחר מקום
.03־454991 טלפון חתיכה•

זכו דלתות ארבע לסרון. *
— טלפון .270/140 לסלון, כית

.03־766634
קסטות ברשותי קסטות. *

 אנושית, ליגה הלהקות של סטריאו
קווין נובו, קלסיקס אבבא, גאס,
שקל 50 או בתמורה הצעות ועוד.

 עפו 27 אביב פלק, גיא הקסטה.
.18329 מיקוד לה,

ללב נוגע
 חביב, בחור פרסית. רצוי *

 בן ומסודר מבוסס שקם, נחמד,
.לני נאה דתית בחורה מחפש 25

 נא הפרסית. מהעדה רצוי שואין,
 8/11 נחום רחום אפי, אל לכתוב
מוב תשובה .42334 מיקוד נתניה,

פונה. לכל טחת

מדליקים

 מדליקים. )28( בחורים שני
בע מדליקות בשתי מעוניינים

תל־אביב. 22685 ת״ד רמה• לות

ו נאה הגול. חשוב לא *
ל בחורות להכיר מעוניין ביישן

 הגיל. חשוב ולא רומנטית, ידידות
ירושלים. ,1293 ת״ד
ב חייל חברות. מטרת *

 בחורה להכיר מעוניין סדיר שרות
 חברות. למטרת 20 גיל עד נחמדה
 36 בכר נסים רחוב אליהו, שמואל

.94509 מיקוד ירושלים,
 בן אני בחורות. להכיר *

 בגילים בחורות להכיר ומעוניין 26
סנטי 170 שלי הגובה .25 עד 20

 ,4229 ת״ד ארק, יעקב מטרים.
באר־שבע.

 רווק ,28 בן ירושלמית. *
 בידידת־אמת מעוניין ירושלמי,

 מישפחתי ומצב גיל ירושלמית.
 ירושלים, ,16309 ת״ד משנה• לא

.91162 מיקוד
אינ וריקודי־עם. מבע *

 מעוניין ודינמי מבוגר טלקטואל
 רווקה, או אלמנה (גרושה, בצעירה

 מוסיקה האוהבת בעדך) 40 עד
 ת״ד וריקודי־עם. טבע קלסית,
חיפה. 44739

צירופים
אפשריים

 35/176 מישפחתי. מצב *
דיס בידידות מעוניין בפירוד
 חשוב. לא מישפחית מצב קרטית,

.52121 מיקוד רמת־גן, 2206 ת״ד

בלחי־מצו■
 בסביבה / נמצא אתה אולי

 מצוי. לא אך / גלוי / הקרובה
 הטלה / מחפשת אני אותך כי
 כנות / קלה ונכות רכב עם

 )25( מהחמודה רבה. ומסירות
 העיניים עם / הגלגלים בכסא
 רבקה המקסים• והחיוך היפות

 פתח- ,76 עד״ש רחוב ח.
תיקווה.

צעיר משותפות. יציאות *
מעונ וסימפטי נחמד 33/176 גרוש

נחמדה עם דיסקרטית בהיכרות ין

ל• רו1ווי
אותו! למצוא

ב עיניים לי שעשית לך,
ש להבהיר רוצה אני עצרת•
 סתם הוא איתו שהייתי הבחור

יש מה ״דבר״, לי כתוב ידיד.

 מהמישקפופרית 1 להפסיד לך
 משקפיה את להסיר שדאגה

 עיניה. את אתה שתראה כדי
מי תל־אביב, 26534א'/ ת״ד
.61264 קוד

משו ליציאות כלכלית מבוססת
 אלמנה או גרושה 50 גיל עד תפות,

 מיקוד תל־אביב, 9296 ת״ד בודדה.
61092.
 נאה בעל־ממון סכסועך. *

 מעוניין ,38 בדם, וספרדי וגברי
 מקווה סוער. לסכס וחושנית בנאה

 פתח-תיקווה, 831 ת״ד לאכזב. לא
•49107 מיקוד
תמו לבחורה המלצות. עם *

 לחתו־ וארוחות ובישול ניקיון רת
כו בדירת־פאר, חדר לה־יפהפיה,

עדי הבית. על-חשבון ארוחות לל
 יפהפיה המלצות. עם לבחורה פות
.03־456970 טלפון תזיק. לא

 30 בן רווק גחליט. עוד +
סכ חטובה, נשית, להכיר מעוניין

כשני נחליט שעליה למטרה סית,
 עבור תל־אביב, 7102 ת״ד פגש.

•116 מיספר
מה בתב. מי כתוב, מה *

 לי איכפת כתוב, מה לי איכפת
 כתב, מי לי איכפת לא אם כתב. מי
 איכפת אם כתוב. מה לי איכפת מה
 מחפש אמרגן — כתוב מה לך

.03־441998 טלפון יפה.
 נשי, מעט חושני. חכר +

ל מקורב פיסית, גאה ,160/37
ורו חושני בחבר מעוניין אמנות

 ו־ ליבו שפתיו, את הנותן מנטי
 מיקוד תל־אביב 4292 ת״ד קיסמו.
61042.

 + פנוי אפשרית. לינה *
 לכל נשים להכיר מעוניין דירה
טל אפשרית. לינה מסרות. מיני

.03־836810 פון

!נסו אין חינם
ם אז  להודיע, מה לך יש א

 לספר לברך, לבקש, להוגיע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
!קדימה

לכ יכולה הודעה כל •
מילים. 2 0 ד ע לול

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

המו חדירה 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",
ם (אלא  לה מצורפת כן א

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

ב בעל-פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
ת תכלול הגלוייה •  א
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

הודעה. בעל-ה של

במדינה
מישפט

ק פ ־ר3ס ס
 בזתי שהוכרז מדינה עד

 גרם אחד; בתיק אמין
 שני 7ש להרשעתם

מקביז. בתיק נאשמים
 על כתב חלימה אברהם השופט

 :גור־אריה מרדכי עד־המדינה,
 אך תלוי ההרשעה כשגורל ״עתה,

 איני עד־המדינה, של בעדותו ורק
 התביעה גירסת את לקבל נוטה
מה חלבי הנאשם את לזכות ויש

זה.״ באישום לו המיוחסות עבירות
 בכמה עד־מדינה הפך גור־אריה

 בעיקבות נעצר הוא שוד. מיקרי׳
 ברמת־ הגלגל ברחוב שהיה שוד

 עד־ להיות שהסכים ואחרי גן,
ל מעצר־בית עליו נגזר מדינה,
 שם בביתו, ישב הוא ימים• שבוע

 חבריו וכל הקלטה, מכשיר הושתל
בחופ איתו ושוחחו שם ביקרוהו

ה בית־ספר בבניין גמורה. שיות
 איש־מיטרה, ישב למקום סמוך
 המוקלטות. לשיחות האזין אשר

 ה־ הובאו בבית־המישפט כעדות
ו תאריך רשום שעליהן קסטות

הקלטתן. מועד
ה אחד פסול. מדינה עד־

 בכל הכחיש הררי, אבנר נאשמים,
 גור־אריה של בביתו היה כי תוקף

לטענת אך שבוע, אותו במשך

והררי סירי(משמאל) ציון
? הספיק לא הזמן

הוקלט אשר קולו זה היה התביעה
משוחח הוא ובו בערב, 8 בשעה

 להררי אך אחדים• שוד מיקרי על
 שעה. לאותה דווקא אליבי היה
 מכונית, בתאונת מעורב היה הוא

 קרתה והתאונה חיילת, נהרגה שבה
 בין בדרך ערב, באותו ,8 בשעה

ורמתיים. פתח־תיקווה
 בית־ לו האמין לא מזלו לרוע

המישפט.
 דני הסניגור, של מאמציו כל
ה את לשכנע הצליחו לא מור,

 הספיק, לא פשוט הזמן כי שופט
 ציון וחברו, הררי הורשעו ולכן

 יפת מרצח בזמנו זוכה אשר סירי,
 נדונו השניים בכלא-שאטה. נגר

בפו שש מהן מאסר, שנות לתשע
 עדותו היתד, להרשעתם הבסיס על.
 ללא בקסטות והסיוע גור־אריה של

 המשוחחים• שמות
 העולם למערכת זועם במיכתב

 ביקורתם את השניים הביעו הזה
 דיברי את וציטטו פסק־הדין על

 הקודם, השוד בתיק חלימה השופט
 שם עד־מדינה, גור־אריה היה שבו

 עד־ של בעדותו לנהוג ״יש :נאמר
גו וכאשר רבה, בזהירות המדינה

 איני זו בעדות תלוי נאשם של רלו
 ידי יצאה שהתביעה לומר מוכן

 האשמה.״ בהוכחת חובתה
 לפיו תקדים יצרה ״המישטרה

 מפשע,״ חפים אנשים להפליל תוכל
 מבית־הסוהר. והדרי סירי כותבים

 חפים אנו עזרה. בקשת ׳״זוהי
!״מפשע

ת מקרר, על בקה פתח־ לירושלים. לנסוע * ובכל במכוני

א ב ב א

 אנסה — אבבא להקת סולניות של נדירים סולו אלבומי חמישה
 משוודיה. הישר לגמרי. חדש במצב — לינגסטאד ופרידה פלטסקוג

.03־494022 טלפון

2341 הזה העולם50


