
במדינה
 )27 מעמוד (הימשך
 הוא שבו שלו, הארבעים בשנות
 יש וכי בחיים, דרכו על מחליט

 לבסוף אחרונה. הזדמנות לו לתת
 :ואמר בדרמאתיות לשופט פנה
 להשיא סמכות לאדוני היתה ״לו

ממנו,״ זאת מבקש הייתי אותם,
ה ברשימה שוב עיין השופט

 של הקודמות העבירות של ארוכה
 עבריין הוא כי וקבע סמיטנסקי,

 הוא לציבור. המסוכן ותיק, מירמה
יום. 15ב־ מעצרו את האריך

ה מי ר ט ש
בבר^וף יע98דן1מ1 גז

 והתיזו היכו השוטרים
 7ש בפניהם מדמיע גאז

 החיילים שלושת
סיבה. בל ללא

 ברחוב המשותף בבית השכנים
 וקולות צעקות שמעו בבת־ים ניצנה
 איזור לעבר הציצו הם עזים. קטטה
 את שם וראו הבניין של החניה

 ובתוכה לבית, שכנם של מכוניתו
גב ארבעה החיילים. בניו שלושת

 לבנה, במכונית למקום שהגיעו רים
השכן. בני את ותקפו היכו

 השכן מכונית נכנסה כאשר מייד
 עצרה שלה, הקבוע החניה למקום

ה ארבעת הלבנה, המכונית לידה
 על התנפלו ממנה שקפצו גברים
 גאז בפניהם התיזו המכונית, יושבי

 החלו ודברים אומר וללא מדמיע
 יותר מאוחר בשלב רק אותם• מכים
 כאנשי־ התוקפים עצמם את הציגו

 כל לומר ידעו לא הס מישטרה.
 שלנתקפים מכיוון לתקיפה, סיבה

 רגילים צעירים הם פלילי. עבר אין
 בחופשה יום באותו היה מהם ואחד

מלבנון.
 ומסרו לבסוף הזדהו התוקפים

ה הוא האחד כי לבני־המישפחה
 בשם שוטר והשני ברנם משה קצין

 פנו השוטרים, שהלכו אחרי יצחק.
 על והתלוננו רפואי לטיפול האחים
שרי ועל שנפלו שיניים על מכות,
 קשה. נפשי זעזוע על וכן טות,

 אברהם לעורך־הדין פנו גם הם
 כדי לפעול ממנו וביקשו ריכטמן
בע כאלה פעולות הישנות למנוע

ב פנה ריכטמן עורך־הדין תיד.
 וביקש הציבור תלונות לנציג תלונה ■

 ולהעמיד ועדת־חקירה למנות ממנו
פלילי. לדין האשמים את

ם עי ש פ
סדא ממילואים ד

בביתו נעצר החשוד
 שחזר ברגע לילה, בחצות

מילואים. משירות
 חממי יהלום מושלם. היה העיתוי

 כל מדיו, את לפשוט הספיק טרם
 לרגליו, מפוזר היה הצבאי הציוד

 חצות, אחרי אחת היתה והשעה
ועצ לביתו המישטרה פרצה כאשר

 חשד היתד, למעצר העילה אותו• רה
 יותר לפני שבוצעה פריצה של

משנה.
 להתייצב לחממי הפריע המעצר

 הציוד את ולהחזיר מפקדו לפני
 המילואים משירות להשתחרר כדי

 לא המישטרה אבל שלו. הארוך
ה לפני אותו והביאה לו, נעתרה
מע הארכת לשם גלין יורם שופט

ימים. בשיבעה צרו
 עורך־הדין סניגורו, טען לשווא

 להתייצב מרשו על כי דן, יוסף
 בית״המישפט ולהשתחרר. ביחידתו

 מועדים עבריינים כי להאמין נטה
 ובידי במילואים, משרתים אינם
 מיסמך כל היה לא וסניגורו חממי
 המילואים. שירות על שהעיד רשמי
 — פשרה בית־המישפט מצא לבסוף

 שעות 24ב־ המעצר את האריך הוא
ו העציר התייצבו ולמחרת בלבד,

המיו המיסמך את והביאו סניגורו
 והשתכנע עיין ביודהמישפט חל.
 ולהחזיר להתייצב חממי על אכן כי

בערבות. שוהרר הוא ציוד•

2345 הזה העולם

ת ו י ש ו פ י ח

 המעונייניב בהקמה. נמצא מועדון :החיפושיות להקת למעריצי
 מיקו נצרת־עלית, 456/8 תבור רחוב דהן יוסי אל יפנו להצטרף

.065־72389 הערב, בשעות בטלפון או 17000

 כרמך בלבד. למשוגעים *
 ,1961 יצור שנת (פולסווגן), ג׳יא

 כללי, אוברול אחרי ,1976 מנוע
 משוכללת־ פחחות, צבע, טסט,

 תימסר אמיתית, יפהפיה מחודשת,
 95,000 תמורת בלבד למשוגעים

.03־424657 טלפון שקל
 מעוניין וגלויות. בולים ,*

 גלויות מטבעות, בולים, להחליף
 בתמורת יום־ראשון. ומעטפות

 50 אתן גדולים ישראל בולי 100
 רמת־ 1521 ת״ד מאיר, חו״ל. בולי

.52116 מיקוד גן,

ח ר נדיר פ

 .׳(באמת ויפה פיקחית את אם
 ומעניינת, !)נדיר פרח כמו

 גבוה שיגרתי, לא ,32 בן מהנדס
 ת״ד אמיתי. לקשר מצפה וכו׳

חולון. ,5119

למכי מתוקים. סיאמיים !+
 בני מתוקים סיאמיים גורים רה

 טלפון שקל. 1000 וחצי. חודש
•03־223504

 תקליטון כנרות. מחפש
מל בשם בומטאון עכברושי של

 יש שלו ׳ב שבצד ועכברים כודת
 טלפון בתקליט. הופיע שלא שיר

.057־90648
 דרושה תל־אביב. מרכז !*
 שניים / וחצי חדר — קטנה דירה

 מריהוט ריקה אפשרי טלפון +
רחוב בסביבות תל-אביב, במרכז

 דולר .200 עד — ובזול בן־יהודה,
.03־651628 טלפון לחודש.

למכי וביורים. מחיצה ,+
 ,250x280 הרמוניקה מחיצת רה

 כיורים. שלושה + לבנה אסלה
 טלפון ,45x45 למידרכה *מרצפות
.03־856705

 חדרים שני דירת למכירה. 461
ב השק״ם ליד גג בקומת הול +

 ודוד־שמש. ארון־קיר עם גבעתיים,
.03־314350 אחרי־הצהריים טלפון

 מכונית למכירה קונסול. 46!
לש טסט טוב, במצב קונסול פורד

 .03־833745 טלפון .1964 מודל נה,
אחרי־הצהריים.

זמה ■קבל מ■

השם, בעזרת מעט, עוד נו,
 לביקור בגין מנחם כבר ייסע

 מו־ המנהיג יקבל ושם בזאיר,
ה חברי ושאר פניו, את בוטו

סולו ייתר. כל את ממשלה
____________״■'. ״״ 1

 סירי שלושה חינם. חצי 46
 אנגליה תוצרת חום בצבע אמייל
 לתינוק עגלתיישיבה מצויין, במצב

 חינם. בחצי — שלוש גיל עד
.03־221049 טלפון
 עור מעיל למכירה מדיום. *

 מצויין במצב מדיום בגודל לגבר
 טלפון שקלים• 1800 תמורת
.03־744583

מזגן למכירה שיגעון. מצב *
 במצב כוח־סוס 1ג/2 וסטינגהאוז

 בשימוש, בלבד שנתיים — שיגעון
•03־226428 טלפון שקל. 14000

□ צי מרב
תו׳ 35/187 נפש מיופייף

)50—35( מיטען עשירת אחר
מר־ ולפיתוח מנטאלי לריבוד
1760 ת״ד עתידיים. בצים

•52117 מיקוד רמת־גן

 דחוף למכירה אוטומטית. *
 סמ״ק 2000 1977 קורטינה פורד —

.04־520881 אלפון אוטומטית.
 שתיתן מה תן שתיתן. מה 46

 לתיכון, ספרים ,45 טכסס תמורת
 טלפון רדיו־שעון. נייד, טיים

•03־611601
 ארבעת דירת כאר־שבע. *

מר במקום חניה+טלפון+חדרים
 להחלפה או למכירה בבאר־שבע כזי

 או בתל־אביב קטנה יותר בדירה
.057־74443 טל׳ גינה. עם בסביבתה,

 סימפטי גבר מעניין. בילוי *
 מבינה ידידה בנרות מחפש ועדין
ואינ מעניין לבילוי ומצב גיל בכל

חיפה. 8326 ת״ד טימי.

ר עניין סגו
 בעבר, בה בגדת :לשמוליק

 למרות בה שתבגוד בטוח ועודך
 עניין, סגור בעתיד. גם הטבעת

ב׳ י׳ ש׳ עליך. חבל

 סטודנט להתפרק. חייב *
 מהקרבות שחזר ונחמד נאה רומנטי
 אשד, אצל להתפרק חייב בלבנון
.40 עד אפשרי  ת״ד תהססי. ■אל +
.61314 מיקוד תל-אביב 31454

 פנויה, אינך אם ובנות. חום 46
לפעמים, ועצובה בודדה אך כמוני,

 בעלת נשית, לחולשותיוי, מודעת
 וכנות, לחום פתוחה ונוח, שקט אופי
 תל־אביב, 1564 לת״ד כתבי אנא

.61015 מיקוד
 שתלטנית ובריאה. גדולה *
לה תשמח ובריאה גדולה ,39 בת

 לפנות ונדיב. אמיתי צייתן כירך,
 מיספר ובציון בלבד רצינית בהצעה
.58100 מיקוד חולון, 67 לת״ד טלפון

ר ליצור ש ק
 נא כתובתך, את איבדתי רז.

 קבע טלפון, לי אין קשר. ליצור
 ברחוב הדואר סניף ליד פגישה
 תיאור. תן בתל־אביב. גאולה

תל־אביב. 4292 ת״ד

 פנוי סטודנט דיסקרטית. 46
אינטי לאשה אושר יעניק ומוכשר

ת״א. 39429 ת״ד ודיסקרטית. מית
 נשואה את אם עוד. רוצה 46
 כתבי עוד, ורוצה שמנמונת ,45 עד

 תל־אביב. 4241 לת״ד 40/170 לנשוי
נדרשת. סודיות בלבביות. ותיעני

 נאה צעיר מתאימה. הצעה *
 הצעה תמורת לזוגות דירתו מציע

 מיקוד גבעתיים, 1163 ת״ד מתאימה.
53111.

ה ר ■עילה עז
בשופר־ העובדים לצוות תודה

 בתלי 79 בן־יהודה ברחוב סל
 אשר היעילה העזרה על אביב

 ברוריה .3.8.1982ב־ לי הגישו
זריהן.

ללב נוגע
 מעוניין 24 בן מעשנת. לא +

 לצרף נא ושקטה. מעשנת לא בכנה,
 מובטחת. תשובה וטלפון, תמונה

 61240 מיקוד תל־אביב, 24001 ת״ד
בן• עבור
 תרבותי מעמיקה. היכרות *

 נשית אותך רוצה 33/176 ונחמד
 תשובה מעמיקה. להיכרות וחטובה

 טלפון. מיספר בצירוף היענות לכל
.61092 מיקוד תל־אביב, 9296 ת״ד
 50/160 אירופית .57 עד 46
אי בגבר מעוניינת ומסודרת נאה
 נא •57 גיל עד ומעניין נאה רופי
 לת״ד הטלפון ■מיספר בצירוף פנה

.61480 מיקוד תל־אביב, 48169
 ומשכיל נאה אהבות. או 46

 להחלפת בנאה מעוניין 35/170
רמת־גן. 5023 ת״ד אהבות. או דעות
 פינה מבוקשת חמה. פינה 46
 ,40 עד וחטובה נשית אצל חמה

 ונמרץ. גבוה נאה, סטודנט למען
תל־אביב. 30895 ת״ד
נאה את אם כאושר. גם *

 173 מנאה יותר מוכן מאוד
 לפז כדי העולם קצה עד ללכת
 !74 ת״ד באושר. גם ואולי אותך

•61369 מיקוד תל־אביב,

ה יחם מ
ההם הבחורים

 הבחורי הם איפה איפה,
 אמי גברים נשארו האם ז ההם
 אמי יפה ,30 בת רווקה ? תיים
 ה בהא גברים מחפשת תית

תל־אביג 26538 ת״א ידיעה•

הולך מה

נום 32 בת מוסיקלי. בנס +
 מו לכנס לאירופה אוגוסט בסוף

 ל! אשמח לטיול. ואחר־כך קלי
־450380 טל׳ שותפה. או שותף
האמריקאי. מהכלא *

 האמי בכלא היושב ישראלי בחור
 בחוו עם להתכתב מעוניין קאי,
 וחי יפות עדיף ,26 עד 18 מגיל
 ודובו השכלה עם רצוי בות,

 לכו אפשר שפות. שתי לפחות
 צו איטלקית, ספרדית, באנגלית,

 בן אני עברית• וכמובן תית
 שי חומות, עיניים ,182 גובהי
:הכתובת מסולסל. שחור

11:08 \/1ז13יז
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!כסר אין ,חינם
 להודיע מה לן יש אם אז

 לספ לברך, לבקש, להציע,
לל- ואפילו טובה, בדיחה  לק
1 קדימה

 לב יגולה הודעה בל •
מילים. 2 0 ד ע לול

 תמו לצרף שרוצה מי +
 עגלת האבוד, הכלב — נה

 המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציו הרווק לחילופין, צעת
 יכו! — להיכרות עצמו את

 היכולת במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גב על תיכתב ההודעה •
 ״העולג למערכת גלויית־דואר,

 תל״אבי, ,136 ת״ד הזה״>
 לו מצורפת כן אם (אלא

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

 ב׳ בעל״פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
 או תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל־ההודעה. של
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