
 עד 17 בת ונאה חתיכה לבחורה
 נערת אפשרי — דירה בעלת 30

ו נאה עשיר, מבחור — טלפון
רמת־גן. ,1833 ת״ד .25 בן גברי
ך + ש ד נאה, בחור היום. כ

 באשה מעוניין' ,26/180 פנוי, לא
 נשואה, ,40 עד ומבוגרת, מלאה

 דירה בעלת רווקה, או גרושה
 היום. במשך אינטימית להיכרות

עכו. ,2900 ת״ד

בחו שני נוספות. נאות
 מעוניינים 33 בני מרים
 שד למטרות רציניות שים

 ל־ טיול מובטח ־ציניות
 ריצ׳רד נוספות. -,נאות

מיקוד רמלה, 13 ת״ד ן,

עם- איש נדיכה. מיכה
 בידידה מעוניין ומבוסם ;

 מובטחת למתאימה ת.
הרצליה ,565 ת״ד נדיבה.

ב ה ו א □ 1ל
ב ? אוהבים אתם מוסיקה
ה סטריאו מערכת הזדמנות

 ליין טרנסמישן רמקולי כוללת
ב ־*טקזיקס אמפליפייר וטיונר

מעוניינים כן כמו הזדמנות.

גל של גדול מיפרש להחליף
 בינוני מיפרש תמורת רוח שן

 03־421704 טלפון מטר). 5.6(
.03־429101 או

 שני השלישי. הסוג *
 מעוניי־ 22 בני מנוסים צעירים

 מהסוג למיפגשים בבחורות נים
 מס׳ טלפון ויוסי, שלומי השלישי.

.055־26546
ו מאוד נאה כסף. רק *

 כמכוערת מעוניין ,24/174 מעניין,
 אינו היופי המילה. מובן במלוא
 עונה את אם הכסף. אלא הכרחי,

 עצמך ראי האלה, הדרישות על
 36974 ת״ד אלי. לכתוב מוזמנת

.61369 מיקוד תל־אביב,
צעיר, סבלנית. מדריכה *

טירון אך ואינטליגנטי נחמד ,23

ה א מ ל ה ש י ה י

 יפות ולא יפות שמנות, רזות, בחורות מחפש 25/166 נאה ור
.61291 מיקוד תל־אביב, 29208 ת״ד אינטימיות. למטרות :יל

 בן מקסים ושלווה. שרה
 לידי- בבחורה־אשה וניין

 סו־ ושלווה. כשרה :טימית
 623 ת״ד ודרושה. כרחית

טל־ מיספר לצרף נא א.

מד־ נער מדליק. בוקש
 בלונדי, במדליק ?עוניין

 עד כחולות, עיניים :על
 יותר שצעיר וכמה וחצי,

ל עדיפות תינתן יותר.
 נער אותו וטלפון• תמונות
 חוש־הומור ובעל נחמד,

 וחברה׳־ נחמדה בבחורה
 וחוויות אינטימיות ׳מטרנת

 דיסקרטיות מהנות. ת
 מיס־ ולציין להואיל נא נ.

ירושלים. ,13118 ת״ד פון.
 שקל 1000 ונאה. ןשיר

וכספית כלכלית תמיכה +
54 1

 מדריכה מחפש האהבה, בתחום
 ,45086 ת״ד גיל. בכל סבלנית

תל־אביב.
נח צעירים שני שתיים. *
נח צעירות שתי מחפשים מדים

 מיקוד רמת־גן, 4129 ת״ד מדות.
52103.

ללב נוגע
 גרוש לשיר. יודעת *

 בבחורה מעוניין מוסיקאי 29/170
 רצוייה רצינית. למטרה טובה

 או מוסיקה על המשוגעת בחורה
 ,12037 ת״ד יפה. לשיר היודעת

תל-אביב• 61120 מיקוד
סטו וחטובה. אינטימית *
+ תימני ומוכשר, פנוי דנט

ו אינטימית באשה מעוניין רכב,
תל־אביב. 39429 ת״ד חטובה.

צימחונית. לאו־דווקא *
 ,24/167 צימחוני מישפטן, נחמד,
 מעוניין הומור, חוש ובעל רגיש

 צעד לאו־דווקא — נחמדה להכיר
 ת״ד רצינית. למטרה — חונית

גבעתיים. ,416

א ישנה ל
ר ב שנה ב
 קוראת אני גם תתפלא,

להע צריך לא הזה. העולם
 אחרת פעם במבחן. אותי מיד
 העיניים את לי לנקר לא —
רוזריו. קלריס לשון. עם

 לב עם נחמד, גדי זהס. לב *
 להכיר מאוד רוצה 33/170 זהב,
 גרושה אפשרי ובשלה, נאה אשי

 ,9296 ת-״ד .40 עד אלמנה, או
.61092 מיקוד תל־אביב,

ת ו נ נ ו כ ב
 ה־ בסביבות בערך אתה אס

 ופנוי חמוד נאה, משכיל, ,40
 ובמיוחד סרטים אוהב מאוד,

ב אני אז הומור, חוש בעל
כפר־סבא. ,622 ת״ד כוננות.

את אם בקיבוץ. לחיות *
 אפשר בקיבוץ, לחיות חושבת
 ואז ביחד, זו חיים דרך לנסות

 אולי. יותר, קלה תהיה ההתחלה
מיקוד תל-אביב, 36974 ת״ד

61369.
נכה ומשוחררת. נועזת *

 להכיר מעוניין ,24/174 קל, צה״ל
 ומשוחררת נועזת, חמודה, בחורה

 רצינית. להיכרות מתסביכים,
.52103 מיקוד רמת־גן, 419 ת״ד

ת הבו חיי□ או

אוה צעירות להכיר מעוניין
לשי ומוסיקה, טבע חיים, בות
 החיים. של בהרמוניה י לוב
דמת־גן. 2622 ת״ד

הולך מה
ודבש. חלב מעריצי־ לבל *

ולה קשר עימכם ליצור מעוניין
 בואו אז מעריצים. מועדון קים

 לכתוב נא■ ברצינות. זה את ניקח
ל טלפון ומיספר כתובת בצירוף
מי חולון, ,36 שנקר לוי, צפריר

•58267 קוד

ד נשים ב ל ב
 מעוניינת חמה סטודנטית
 וסוערת אינטימית בהתכתבות

 2532 ת״ד בלבד. נשים עם
 עבור ,52124 מיקוד רמת־גן,

אתי.

 לאגודת בית. תערובות *
די בעלי דרושים בהקמה ציירים

 לתערוכות מתאימה וסביבה רה
יצ מכירה. לאחוזי בתמורה בית
ירוחם. ,183 ת״ד אור־מגן, חק

ב שנסע זה .5 קו לנהג *

ל מכנס■■□ ,ב
 ראשון־לציין תושבי למה

מכנ בלי להסתובב פוחדים
 בכל בונה שגינדי מפני ד סיים
ל המיטה אמרה מה חור.

 היא עלי, עובדת את פרוצה?
לה. אמרה

אמכר, יוסי
פיתוח הרצליה

מ אחרי־הצהריים 4ב־ שלישי יום
 ידע ולא צפונה, המרכזית התחנה

ש עד הברקסים, עם לעשות מה
ב העמודים על אותי שתל כמעט
 — בצדדים המושבים ועל אמצע

נוסעת. ללמוד! לך

ר ר ת אחדי
רו ,42/174 פנוי אקדמאי

 הגיגים מפרש הפורש מנטיקן
אח תר חשיכה, באוקיאנוס

ואינטליגנ נאה דקיקה, ריך,
 16579 ת״ד טלפון. צרפי טית•

.61164 מיקוד תל־אביב,

 מוכרחה היית לא לקטי. י*
 עשית כבר ואם זה, את לעשות

 לא בעדינות! לפחות אז זה, את
אבי. של החברים פיל! כמו

יא... לי, תגידי לשרה.
 הלוואי שאני? חושבת את מה

 הלא־עמוק בגרון לך שיעמוד
משוש. !שלך

דהרפתקנים לא
 חוש בעל רציני, אתה אם

 35 בן שיגרתי, ובלתי הומור
 חבר להיות ומעוניין יותר או

 בנות ושתי לאם רציני וידיד
 תל- 11068 לת״ד כתוב קטנות,
אביב.

 חושב אולי אתה לטומי. *
 אמא גם ואולי־ לנגן, יודע שאתה

 לנגן, יודע שאתה חושבת שלך
 שחושב מי כל בערך זה אבל

 בצה־ ודווקא לנגן, יודע שאתה
 ברחוב מלמעלה השכנים ריים.
הכהן. אדם

ברכות
 שלך החברים כל לדדי♦ *
 יכול לא אתה השתחררו. כבר

 אבל — בינתיים משהו? לסדר
ה ליום ברכות — בינתיים רק

 לך. מגיע איתי. שלך נישואים
מחולון. מיונה
!תפשת ג׳וב אכבר לדגנית. *

מהשמש. ד״ש הכבוד! כל
 הקטנה האשה קרן. לאודי *

בר לך שולחים הגדולים והילדים
 מקווים ההולדת, ליום חמות כות
 צ׳י־ עם כבר הגיעה העוגה שגם
טה.

!כסף אין ,חינם
ם אז ן יעו א ה ל ע, מ די  להו

 לספר לברך, לבקש, להציע,
חה בה, בדי לו טו  — לקלל ואפי
ה מ 1 קדי

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

תמו לצרף שרוצה מי #
ד, הכלב — נה  עגלת־ האבו

ם רה המוצעת, הילדי מו הדי ה
פין, צעת לו ק לחי ע הרוו  המצי
ת ת עצמו א כרו  יכול — להי

את. לעשות ת ז ד מי  היכולת, ב
רסם ה. גם תפו מונ 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 ה מצורפת כן א  ל

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

ת שום נה דעו ב בעל-פה, הו
קור או טלפון שי. בבי אי
ה # ת תכלול הגלויי  א
ספר כתובתו שמו, מי פון ו טל  ה

בעל-ההודעה. של

לתרים /מבעד ידיי□
 )47 מעמוד (המשך
 כי כלל חשה לא ואיריס שוחחו,

צדדית. לדרך סוטה הנהג
אק הגבר שלף שומם במקום

 איריס ניסתה הראשון ברגע דח.
 :צעק והוא :האקדח את לתפוס

או שארצח רוצה את ״השתגעת,
הב האקדח של הקר מגעו תך?״

במצי קורה שהדבר לאירים היר
 היסה לדבר, ניסתה כאשר אות.

 !,׳תשתקי :לה ואמר הגבר אותה
 את קרע הוא הפה!״ את תסתמי
ה על אותה ובעל מעליה בגדיה
האחורי. מושב
בכו שנתיים. כמעט עברו מאז

 הצליחה בלתי־רגילים נפשיים חות
 לא היא חייה, את לשקם איריס
בישר להשתקע חלומה על ויתרה

 חברות ורכשה עבודה מצאה אל,
וחברים.

 סיפורה את ששמעו השוטרים
 ל־ והלכו אותה הרגיעו אירים של

 הן איתר,. נשארה החברה דרכם.
כ ושוחחו, קפה שתו בסלון, ישבו
ה את מחדש שמעו לפתע אשר

 חזר מישהו בחדר־השינה. קולות
 לשם נכנסו הן בתרים. להתעסק

ב מתנועע. התריס את וראו יחדיו
אמי הנשים היו משותפים כוחות

 התוקף התרים. את פתחו יותר, צות
 הקיר ליד אבל שם, היה לא כבר
גדול. פח־זבל מונח היה

 דקות 45 למישטרה לקח הפעם
 עוד עשו השוטרים למקום. להגיע
 על וחזרו איש, מצאו לא סיבוב,

 לקחת יבואו בבוקר כי הבטחתם
מהחלון. טביעות־אצבע

נ לעוד קורה שזה בטוחה ״אני
 רגע באותו אבל בתל־אביב, שים

ל קרבן שוב אהיה שאם חשבתי
 שפיות את אאבד מינית, תקיפה

אירים. אומרת דעתי!״
 טביעות- נמצאו לא התרים על

האלמו כי משערת ואיריס אצבע,
 להסיר כדי השניה בפעם חזר ני

מהחלון שלו טביעות־האצבע את
והתריס.
 אינה היא לבד, מתגוררת איריס

הק בדירתה כלב להחזיק יכולה
ל נשק להשיג החליטה ולכן טנה,
 ל־ לחנות פנתה היא עצמית. הגנה

 כי לה הבהירו שם אך כלי־נשק,
 להחזקת רישיון קודם להשיג עליה
 האדיב המוכר ממישרד־הפנים. נשק

 למכור ישמח הוא כי אמר, בחנות
 כמעט הוא אבל מתאים, אקדח לד,

 רי- להשיג תצליח לא שהיא בטוח
שיון.

תב כ מי
ת פ ס פ ב

 הפקי- היו הפנים מישרד־ ף
 את למלא לה לעזור מוכנים דים ■י■

 לא הם גם אבל הדרושים, הטפסים
ב אפילו ״היום דבר. לה הבטיחו

 בתל־אביב תכשיטים חנויות עלי
סיפ לנשק,״ רשיונות מקבלים לא
רש לקבל סיכוי יש ״למי לה. רו
הס והפקידים איריס, שאלה ?״ יון

 הנוסעים משאיות נהגי רק כי בירו
הג אנשים או מסוכנים, בשטחים

 ברי- זוכים הכבושים בשטחים רים
ש הטפסים את נטלו הם כזה. שיון

 תוך תשובה תקבל כי ואמרו מילאה
חודשים. שלושה

 ״אני מזועזעת. היתד, איריס
 וגם אחת, פעם ד,ותקפתי כבר

 זקוקה אני בעבר, לדירתי פרצו
 אומרת. היא מיוחדת,״ להגנה

ומת מוסיף התוקף היה ״לו
 בתוך להיות יכול היה הוא אמץ,

 להגיע לשוטרים שלקח בזמן הדירה
יו הייתי אקדח לי היה לו לביתי.

ו אותו מפחיד היה זה באוויר, רה
מסתלק.״ היה הוא

 איריס שטחה אלה טענותיה את
 כי שחשבה ממכריה, כמה לפני

 עם דיברה היא לה. לעזור יוכלו
ק עם עטשי, זיידאן חבר־הכנסת

ס ועם חמו, אברהם המישטרה צין
 תל־אביב. משטרת מפקד של גנו

 להשיג סיכוייה כי לה אמרו כולם
קלושים. הם ברישיון אקדח

האמי האשד, אמרה ״או־קיי,״
 מיכתב לכתוב מתכוונת ״אני צה,

 לי. לעזור הואילו לא ואשר פניתי
 אם שלי. בכספת אשים המיכתב את

 שאליהם האנשים כל את בו ולפרט
 שכולם רוצה אני משהו, לי יקרה
בכך.״ האשמים הם כי ידעו

;■ אדון אילנה

■




