
 ה־ החתול ומאולף. יפה 4>
 כשהייתי מהבית ברח שלי ׳אמי

 סיאמי בחתול מעוניין ןילואים.
 בע״ האוהב חם לבית ומאולף ה

.03־991090 טלפון ־חיים.
 פומר- כלבת אפדה. נ׳ני 4

לאי הלכה ג׳ני בשם לבנה :יאן
ב 17ה־ בצהריים, שישי ביום ד

 ברעננה. 20 רמב״ם ברחוב לי,
 נגד חיסון דחוף לקבל צריכה •א

.052־22561 טלפון לבת.

*  מלמד ותרגומים. שפות ן
 תוך ועברית אנגלית רבית,
ב תרגומים גם שבועות. ילושה

 057־74443 טל' ז׳אק, אלה. פות
בבאר־שבע.

 ל־ יציאה לרגל כייביסיטר.
 לכלב בייביסיטר דרושה ילואים

 כיס. ודמי מגורים תמורת רול
•04־83060 לפון

_ 48 _

ך אינך ד ב ל
 הטלפון ליד יושבות נשים

לע ומוכנות ביממה שעות 24
 לקורבנות הסיוע במרכז לך זור

.03־234819 טלפון אונס.

ללב נוגע
לא רציניות. הצעות גם !*

 מעוניין 33/176 ומעניין שיגרתי
ו נאה דומה, ברחבת־אופקים

 9296 ת״ד משותף. לבילוי נשית
.61092 מיקוד תל־אביב,

 נאה אירופית, לנישואין. 41
 40/168 מוסמכת אחות מאוד,

ו־ גבוה נאה, באשכנזי מעוניינת

גולה ממשלה
 כבר מקים לא אש״ף למה

 :מאוד פשוט ? גולה ממשלה
המפד״ל. בלי אי־אפשר

ג׳ הנה

 לנישואין. 50 עד 44 בן משכיל
.58128 מיקוד חולון, 2835 ת״ד
 וטמפרי יפה רציני. קשר 41

 הומור המון עם 28/162 מנטית
 נאה, גבר עם רציני קשר מחפשת
 תל- 21439 ת״ד וסימפטי. אקדמאי

אביב.
 20 בן חייל להתכתב. 41

 עד 17 בנות עם להתכתב מעוניין
 158 ת״ד מובטחת. תשובה .20

רחובות.
 ,39 אשה, באשה. אשה 4;

 ר רציני לקשר באשה מעוניינת
תל־אביב• 6192 ת״ד קבוע.

אני ספרית. רוצה ספר 4.
 בין שגילה רצינית בנערה מעוניין

 ורצוי ספר, אני במיקצועי .22ו־ 17
לעתי לכתוב ספרית. תהיה שהיא

ב׳. פ׳ ,260/15 מיספר ג', קות
ו רציני משכיל, מבוקש. 4.

ו משכילה 30/168 עבור גבוה
חיפה. 45688 ת״ד נאה.

ידי למטרת לך זקוק 33 בן שות)
 מיקוד תל־אביב, 36932 ת״ד דות.

61368•
ו נאה גרושה מושבניק. 4!

 העיר בחיי שמאסה 39 בת מלאה
בו מושבניק אצל מגורים מחפשת

 ת״ד תל-אביב. באזור במושב דד
.52101 מיקוד רמת־גן, 234

צירופים
אפשריים

שה חושבת את אם אולי. 41
 כית־ סכסי להיות צריך שלך גבר
 ת״ד שלך. אהיה ואולי אלי בי.

.61369 מיקוד תל־אביב, 36974

ת ו ר נ

 18 כבן בלונדי חתיך בחור
הגי בכל אשה בנרות מחפש

 סודות את לו תגלה אשר לים
 עם אפשרי והחיים, האהבה
 ירושלים, 16321 ת״ד תמורה•
.911962 מיקוד

סטו הסווינגרים. חוויית 4!
שתס בת־זוג מחפש וליברלי דנט
בפ יחדיו ולחוות להתנסות כים
 הסוויג- חוויית את הראשונה עם

גרים.
חיפה. 44627 ת״ד
 מעסה ניל. ככל נשים 4■<

בש לביתכן יבוא ורב־און צעיר
 גיל בכל נשים לכן. הנוחות עות

 תל־אביב. 28176 לת״ד תכתובנה
מובטחת. סודיות

 קיבוצניק- ביום. אהבה 4•
 וחושני ונועז נאה 23 בן לשעבר

 בנשים מעוניין היום) בשעות (פנוי
בש לאהבה דירה + 40 עד 20

 רמת־ 1833 ת״ד איתן, היום. עות
.5217 מיקוד גן,

 21/182 ונחמד נאה מדריכה. 41
 במדריכה מעוניין חסר־ניסיון אך

רמת־גן. 5270 ת״ד יפה. למשהו
 הנשואה את רבות. היסס 41
כ למודעות ענית לא פעם שאף
 38/180 דומה לאקדמאי כתבי אלה,

 ת״ד שכתב• עד רבות שהיסס
 תל־אבי־ גם (אפשר חיפה 6458
בית).

מכבד מכובד
מכובדת

ו אותי הולם לך שטוב מה
 ולכן מנפלאים נפלא תמיד אני

 אמרגן המכבדת זו מכובדת
 ומסודר רציני ,33/178 רווק

 המחפש ומכונית בדירת־פאר
.03־441998 טלפון יפהפיה.

 זוגות למיפגשים. דירה 4!
 ית־ למיפגשים בדירה המעוניינים

 מיקוד גבעתיים, 1163 לת״ד כתבו
53111.

 ונאה 40 בן תמיכה. נם 4!
 עד ובודדה נאה בצעירה מעוניין

 תמיכה. + בתל-אביב דירה +40
תל־אביב. 5261 ת״ד

 פנוי אינטימיות. נשים 4!
 מעולה, ומסז׳יסט דירה + 40/170

 וטוב- ישר ושרירי, ספורטיבי גוף
אינטי נשים להכיר מעוניין לב,

 ואפשרות מובטחת סודיות מיות.
.03־836810 טלפון חלקית. לתמיכה

את אם אקטיבי. סטודנט 4,
 בדירתך לארח המוכנה נשית אשה

עז תמורת ונאה אקטיבי סטודנט

 לך. אודה — סמלי ותשלום רה
תל־אביב. 30895 ת״ד
 גבוה גבר הכרויות. מכון 4•

 בשותפה מעוניין 42 בן ומשכיל
 ומתקדמת גבוהה משכילה נאה,

ב מודרני הכרויות מכון לפתיחת
ובצ רציניות בהצעות הארץ. מרכז

 תמונה) לצרף (רצוי טלפון יון
 פתח־תיקווה 3662 לת״ד לפנות
.49130 מיקוד

ברכות
 או מלי / לפנינה לחלום. 4

 מגיע — עלי תחלמו בת־שבע.
ג׳ימי. לכן.
 בסדר־ כאן הכל לשייקה. 4

 שם להישאר יכול אתה גמור,
 רוצה... שאתה זמן כמה בצפון

מדינה.
ש לך אמרתי כבר לגלית. 4
 לך, שתדעי אז י עליך מת אני

מריק. יום־ההולדת. לרגל ביחוד
 אני בעורף. איישם לשרה. 4!

 רואה עליך. וחושב הטנק את רואה
 רואה עליך. וחושב הרובה, את
 את רואה עליך. וחושב הלוף, את

 רוצה עליך. וחושב שק־השינה,
ה כל על ולחשוב אותך לראות
סייקי. האלה. דברים

 ליום־הילדתך ברכות לאבי. 41
והידי מעלי באוגוסט. 8ב־ החל
דים.

 שלו שהשם מאל־על לטייס 41
שיש ושחושב נון באות מתחיל

הב.-----------לו במיכנ־ טעות מז
דיילת. סיך.

ת א צ מור. ל
 שאליו הקשה המצב לאור
 ושר־ ראש־הממשלה נקלעו

 הידוע למנחה פנו הם הביטחון,
 עצתו, את וביקשו טופז דודו
ודלף שלוםמזה... לצאת איך

 ביפו מהמיסעדה זה לאורי, 4!
 טעם יש שלך לחומוס השעון. ליד
 של טעם יש שלך לטחינה חול, של

 אין מגיש שאתה ולחשבון זפת,
במוצאי־שבת. מהסועדים טעם.

 פעם עוד השקיות. לעושי 4!
 מייצרים ואתם לסורכם, חזרתם
ו בסופרמרקטים שמוכרים שקיות

הבי בדרך הידיות להן נקרעות
 אם נשברים. ובקבוקים ביצים תה,
 שקיות, לעשות יודעים לא אתם

הנאמנה. מדינה לייבא. תתחילו

!כסף אין ,חינם׳
 לחודיע, מה לך יש אם אז

 לספר לברך, לנקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
!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

.! *ג־וי>י.1ה<רר.רר.\י

במדינה
חיים דרבי

הגזול המטמון

 את הטמינה הזקנה
בארסה. אושרה

אותו? נגב מי
 בשכונת-התיקווה גרד, לוי רגינה

 כי יודעת והיא שנים, הרבה כבר
ב רכושה את להשאיר כדאי לא

 על לקניות. יוצאת היא כאשר בית,
 כאשר השנה, מאי בחודש גם כן,

 צררה הערב, בשעות לשוק הלכה
 שקל 900 רכושה, כל את במיטפחת

ב בור חפרה זהב, תכשיטי וכמה
ב המטמון את קברה ושם חצר

אדמה.
 ליטול ורצתה הביתה כשחזרה

 כי לה התגלה מהמחבוא, כספה את
ה את ולקח אותה הקדים מישהו

שכנו בשתי מייד חשדה היא כסף.
 אשר כהלני, וסועאד עג׳מי יפה תיה,

 מתלונן הציצו כי ראתה לדבריה
הכסף. את שהחביאה בעת

 אך זאת, לברר לביתן הלכו( היא
 כי סיפרה, מהן אחת הכחישו. הן

 כהן. אבנר בשם אחד הוא הגנב
 לגנוב תיכנן שמזמן שכן, הוא גם
רכושה. את

המ הזקנה בחקירה. הדחה
ו המישטרה את הזעיקה יואשת
 שוב השכנות שתי חקירה. נערכה

 ויפה בגניבה, חלקן את הכחישו
 היא כי לשוטרים אמרה אף עג׳מי

כח טוב, ומרוויחה בזנות עוסקת
 אין ולכן בלילה, שקל אלפים משת

 של כספן את לגזול סיבה כל לה
 כי האשמתה, על חזרה היא זקנות.
הגנב. הוא אבנר
 הוא לחקירה. נעצר אבנר גם
 במקום היה לא כלל כי טען

 במה יודע י^אינו המיקרה׳ בשעת
מדובר.

 אבנר נגד שהוגש כתב־האישום
 הדחה של עבירה וגם גניבה כלל

 הוא כי שנטען מכיוון בחקירה,
 תלך לבל השכנות אחת על איים

 ואני עבריין, הוא ״אבנר למישטרה.
לשו השכנה אמרה מפניו,״ פוחדת
טרים.

 הסניגור, שהביא האליבי למרות
ה התרשם לא רובינשטיין, מנחם
 לעצור והחליט זמיר, עמוס שופט

נגדו. ההליכים תום עד אבנר את

והוח לל* אדם
 היה <47 לעציר

 :מזהה סיססך 7ב
הוא. סי שיעיד

 ברחמים הציץ גליו יורם השופט
 חסר־אונים. לפניו שעמד בצעיר
 המיש* על־ידי נעצר 21,־ד בן הירבי

 כל עליו נשא שלא מכיוון טרה
 תעודה רק הציג הוא זהות. מיסמכי

 נאמר שבה הצבאי, המימשל מאת
 בן שהוא מסויים, בשם אדם כי
 מאל- כתובתו את לשנות ביקש ,21

 נשא לא זה מיסמך לעזה. עריש
 מיסמך כל בחוסר ולכן תמונה, עליו
 לקבוע היה אי־אפשר אחר מזהה

 השם בעל האיש הוא אמנם אם
בתעודה. הכתוב

 לשחרר מוכן היה איש־המישטרה
ש תעודה שיציג ברגע הצעיר את

 תעודת כי טען זה אך אותו. תזהה
 חיילים, על־ידי נלקחה שלו הזהות

אחרות. תעודות כל לו אין וכי
 כי סיפר, החשוד של סניגורו

 במיסעדה זמן מזה עובד הצעיר
מו המיסעדה ובעל בראשון־לציון,

 חזרה ששוב אלא לו. לערוב כן
ה יערוב למי לקדמותה, הבעיה
 ביטחון כל היה לא שכן ערב?

 לבית־ הובא שבו השם שאמנם
הצעיר. של הנכון שמו הוא המעצר

 על השופט ציווה בלית־ברירה
 כי הדגשה תוך הבחור, של מעצרו
מ מיסמך למישטרה שיובא ברגע
ישוחרר• זהה,

ת1 ו ג ו
 בשתי מעוניינים דירה ׳+ 24ו־ 21 בני בחורים שני >•

 אלי משותפים. בילויים למטרת 21 עד 17 בנות חברות
.52481 מיקוד רמת־גן, /ב׳27 ארלוזורוב רחוב וולקוביץ,

•  בשתי מעוניינים 33 בני ומשכילים נאים בחורים שני ,
תל-אביב. 16212 ת״ד כשותפות. בחו״ל לטיול בחורות

 נשים להכיר מעוניינים נחמדים 33 בני בחורים שני ן•
 ורציניות נחמדות אבל והעדות, הגילים מכל (בחורות)
.72100 מיקוד רמלה, 13 ת״ד להיכרות.

(חר־ צה״ל נכה לך. זקוק 4!

2344 הזה העולם


