
ן ס ס ס נ
אפשריים

 מיקצועי. מסאז׳ שרירים. *
 צעיר בלבד. לנשים ומהנה, מרפה

 ראשון־ 4135 ת״א !נסיון עם
לציווי
,סימ נחמד צעיר פינוקיו. *
ומ נחמדה יפנק 33/176 פאטי

מי תל־אביב, 9296 ת״ד בוססת.
.61092 קוד
הר מתמר. הרפתקן *
 הרפתקות־ מחפש 26 בן פתקן

 סודיות לנושא. מומחה אהבה•
פתח־תיקווה. 3681 ת״ד מובטחת.

 מאוד נאה כמוני. אין * ־
 גיל: בגבוהה. אינטליגנטי, ,25/178

 חטובה, בלונדית רצוי .17—21
 :טלפון ירוקות. עיניים בעלת

תשרי. •03*942840

יידת1 בייבי

 מכונת־ בדחיפות דרושה
 ניידת. בייבי הרנזס כתיבה

 .02־639884ו־ 02־718128 טל.
הודעה). (להשאיר

נחמד. צעיר חוש־הומור. *
 חסר־ חוש־הומור, בעל ,22 בן

 לאינטןמיות במורה מעוניין נסיון.
 ת״ד מובטחת. סודיות גיל. בכל

תל־אביב. 37041
 סטודנט סודי. אחד עוד *

 אינטימיים ביחסים מעוניין )24(
 הסוגים. מכל — 20—45 נשים עם

 טלפון. לציין נא מובטחת. סודיות
רמת־גן. ,4092 ת״ד
19 בן חייל התכתכות. *
 עד 17 בנות עם להתכתב רוצה

 ושחייה. כבד רוק תחביביו: 20
נואיר. בית־שמש. 410 ת״ד

 בחור בשקמה. *מסורתי
 מסורתי, ,30/180 ורגיש, סימפאטי
 בסביבות בודדה באשה מעוניין

 ושקטה. נעימה לידידות ,45—30
בני־ברק• 474 ת״ד
לנסות. כדאי תמיד *

 החיה בנפשה, צעירה מבוקשת:
 בעלת המתירנית׳ תקופתנו את

הש אינטליגנציה, פתוחה. אישיות
 המבקש יתרון• — ויופי כלה

 נעים־שי־ נאה, בהליכים, 32/185
 לטובה. שתופתעי ויייתכן נסי, חד,.

 וצייני חיפה, 9658 לת״ד כיתבי
טלפון•

ל מעוניין 21 בן 1הכל *
 30634 ת״ד נשים. עם הכל נסות

תל־אביב•

ז!₪ו כלבלב
 טעות. נפלה 2349 בגליון

כ לפני כלבלב נמצא צ״ל:
 להי־ (־לא לבן־שחור חודש,

 בשעות ,02־635067 טל׳ פך).
גולדמן. בערב. 8—7

 33ן/172 רווק הרמוניה. *
בחו עם בהרמוניה מאוד מעוניין

מוסי טבע, שאוהבת לעניין, רה
 רציניים. וספרים בעלי־חיים קה,

רמת־גן. ,2622 לת״ד אליי, כיתבי
ה■ הסו; מן מיפגשים *

 — בחורה גרושה, (אלמנה, שכת
תל-אביב. 291 ת״ד )•40 עד

גבר הדדיים. שרידים *
 מעוניין )34( עוצמה ובעל מבוסס
 הדדי, לעיסד מסז׳יסטית להכיר
 מיק- לא גם (אפשר וחיוני מרגש

חיפה. ,44739 ת״ד צועית).

 ,25/190 מבוסם. מאוד *
 וסטודנט, (מיל׳) קצין מאוד, נאה

 נשית — בך מעוניין מבוסס, מאוד
 ת׳׳ד תמונה). לשלוח (רצוי ושנונה
.61451 מיקוד תל־אביב, ,45129

 ,40/185 אקן, דו־מיני. *
 ותרבותי שקט בידיד מעוניין

 לצרף אפשרות עם דרמיני, (רצוי
 יפה, לידידות — )27 בת ידידה
 תל- ,9010 ת״ד וממושכת. ביתית
•61090 מיקוד אביב,
 לעקרת-הבית עוללים. מפי *

 — גיל הגבלת ללא המשועממת,
 השיגרה, את לשנות ברצונך אם
ב עם סוערות לחוויות מוזמנת את

 ל- כיתבי .19 בן אינטליגנטי חור
תל־אביב. 33272 ת״ד

 32/180 נשוי הארץ. כל *
 למטרות באשה, או בבחורות מעוניין

 ת״ד הארץ. רחבי בכל אינטימיות,
רמת־גן. 4121

המין. השום לא ,50 עד *

ך לי תספד/י־ אם שיג אפשר אי ן קו לה פו ל  ט

ת גזבלי ם, ארבע לחכו ם שני ג י ו ע/ צי ך ת  לשפר אי

, את י נ ו ר כ י ד. אשמח ז או  מ

י ב/ תו ד תל־־אביב, 490.לת״ד כ קו ,01 001■: מי

 להשתתף מעוניין 34 בן זוגי.
 בודזוג ומחפש במיפגשי-זוגות.

 ת״ד אפשרית. תמיכה מתאימה•
.61480 מיקוד תל־אביב, 48135

גרוש אשם. הוא לא *
 ונחמד, סימפאטי באשמתו, שלא

 להכיר מעוניין אירופי, ,36/172
 רעה, שאינה ומעלה, 17 מגיל אשה,

 :טלפון .,״צייתנית׳ או ״כנועה״
ישראל .03־490254

 אקדמאי עין־־נון■־הא. *
 עד הרבה שהיסס ,38/180 נשוי

 שתהסם דומה, אחת מחפש שכתב,
 סודיות ותיענה. שתענה עד הרבה

חיפה. 6458 ת״ד ומובטחת. נדרשת
חי רווק ,29/174 דחוף. *
 ועדינה, יפה אותך מחפש פאי.
לי כדי ברוחך), (גם וצעירה חסה
 כית־ אמיתית אהבה של קשר צור

מהרי! אנא, חיפה. ,45297 לת״ד בי

רי. * כ ־ג רי כ גברי, גבר ג
 עתה זה שחזר 28/178 ורציני. נאה

 בחורות להכיר מעוניין מצרפת,
 עד 18 בנות ורציניות משוחררות

 גם (אפשרי רצינית• למטרה ,28
 רמת־ 1833 ת״ד גרושות). נשים

ארנדונד. .52117 מיקוד גן.

אדם מבוקשת:
אנו חיה (ולא אדם את אם
נק ״סתם (ולא ואשה שית)
 שהוא לגבר כיתבי — בה״)

 ת״ד אדם ובראשונה בראש
רמודגן. ,2727

 ומשכיל נחמד דיסקרטי. *
להי נאה, להכיר מעוניין 34 בן

 ת״ד ודיסקרטית אינטימית כרות
הל-אביב. ,16212

 בזוג מעוניין 30 בן דו-מיני בחור
 .50 גיל עד דו־מינית, בבודדה או

רמת־גן. 5311 ת״ד

 32/175 אשכנזי, כזי^ יש *
 באשד, מעוניין וסימפאטי. רגיש

 דירה), עם (רצוי 40—35 בסביבות
 ת״ד הדדי. אושר מניבת לידידות

בני־ברק. 669

 גבר להכיר מעוניינת ג הנה *
אפשרו ובעל מתחשב מבין רציני,

 המחפשת: ידידות. למטרות יות,
 כפר- 558 ת״ד .38/160 2 + אלמנה

סבא.

 סורג מאחורי דרלינג *
 אבל ודרלינגי. נדיב אסיר וכריה.
נדי אשה להכיר מעוניין משועמם,

 דיסקרטית. לידידות ודרלינגית. בה
 .42100 מיקוד נתניה, 86 ת״ד

מכורש. אריה

* •י יסי►■•

יציבה. אך ספורטיבית *
 ויציבה. יפה ספורטיבית, ־£,200?־

 הערב, בשעות ,04-528508 טלפון
יוסף. בלבד.

ך מה דוי

 שטיח מבוקש שניה. יד *
 — שניה יד למיטה. כיסויים ושני

•054־76387 טל׳ טוב. במצב

 פעם עוזרת דרושה עוזרת. *
 בצפון חדרים שני לדירת בשבוע,

 טל׳ המלצות! להביא נא תל־אביב
225259.

 מרצה .40 עד מושכת *
 בנגינה, מתעניין אינטלקטואל,

 וברי־ קלאסית במוסיקה בספורט,
סר בצעירה מעוניין — קודי־עם

 אשד, דרושה הונגרית• *
 משק־בית לניהול ונעימה אמינה

 בבת־ים. מבוגרים בזוג ,וטיפול
צ׳כית. או הונגרית יידיש, דוברת

 גבוהה. ומשכורת כלכלה לינה,
.052־35046 טל׳ הכרחיות. המלצות

ת ברכו
תורגמן אברהם לניצב *

ב התערבותך על רבה תודה —
 והשפל המתועב הרצח נגד הפגנה

ראש־ במוצאי שערכנו בביירות,

,בנקאי!בנקאית
 בנק פקיד 29/157 נאד, רווק

 לא דומה, "בנאה דירה, +
ל נא רצינית. למטרה שמנה,

 תל־ 5261 ת״ד טלפון! צרף
.61052 אביב,

 יחסי־ לנו עשית בדיזנגוף. השנה
 ובזכות בזכותך מצויינים. ציבור

 ההפגנה הגיעה שלך הביריונים
כולו. בעולם הציבור לידיעת

 ב־ האוטוכוסים לנהגי *
 י חושבים, אתם מה — תל־אכיב

 הלוואי ו בהמות מובילים שאתם
 להתמרח זה איך פעם שתרגישו

 בצהרי ומסריה, שעיר נוסע על
 אי־אפשר בוער, מה חם. קיץ יום

ז בעדינות יותר לנסוע
תסר־פרייבט.

לר לרואיוו
 (אברמ׳לה החיפאי לאברהם

 לאן הסובארו, בעל בשבילי)
 מפתח־תיק־ שרה׳לד, ? נעלמת

 לך? רואים מתי שואלת ווה
קשר. שתיצור ומבקשת

 הסופרמרקט למנהל *
 תתקן מתי - דיזנגוף בכיכר

 טובה תעשה ? שלך המעלית את
 לתוכה להיכנס לאנשים ותאפשר

 בין להימחץ .בלי ממנה ולצאת
סעוך. קונת הדלתות.

כר יצחק לשעבר לשר *
ה אחרי שלך ההתפטרות — מן

 מסירה אינה בביירות ההמוני רצח
המיניסטריא האחריות את מעליך

הפוג לפני פורש היית אילו לית.
 עכשיו אותו. מונע היית אולי רום,

מדי! מאוחר
שואה ניצוד

י כסך ן אי ם חינ
 להודיע, מה לך י* אם אז

 לספר לברך, לבקס, להביע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
!קדימה

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

תמו לצרף *רוצח טי •
 עגלת- האבוד, חבלב — נה

המו חדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
 יבול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעסות
התמונה. גם תפורסם

 גבי על תיכתב ההודעה •
 ״העולם למערכת נלויית-דואר,

 תל-אביב ,136 ת״ד הזה״,
 לה מצורפת בן אם (אלא

 להס- י* זה במיקרה תמונה.
א במעטפה). תמס תתקבל ל

ב בעל-פה, הודעות סום נה
איטי. בביקור או טלפון

 את תכלול הגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו •מו,

בעל-חחודעה. סל

0 ת סכין 1 בו מלו
)43 נזענווד (המשך

 תכשיטיה, את מכרה כי להם רד,
 ובכמה מתי ידעו לא הם אבל

 מעולם ממנה קיבלו שלא וכמובן
 שולמית נתקפה לדבריהם כסף. כל

למ מכונית, לקנות פיתאוסי בדחף
 נהיגה, רשיון לה היה שלא רות
 את תכשיטיה. את מכרה ולכן

קנתה. לא היא המכונית

//לא
״ מין א מ

 הד״ר היה השני התביעה ד
 המתלוננת. את שבדק בלוך. /
 בגב הכוויות את כי קבע הוא
 לעצמה. לגרום שולמית יכלה לא

 זרועותיה את לצרוב שיכלה יתכן
 היתר, אפילו אך בתי־שחיה, זאת

 היתד, לשכם, בסכין להגיע מצליחה
 שנראית מזו אחרת הכוויה צורת
 לאדם טבעי מקום זה ״אין עליה.
הרופא. קבע עצמו,״ את לצרוב

 תוכן את היטב בדק השופט
 של מעברה התעלם לא העדויות,
 את להזהיר ״עלי ואמר: שולמית

 וצודק נכון זה יהיר, שלא עצמי
 עדותה יסוד על הדין את להכריע

 בנסיבותיה בלבד, המתלוננת של
 הוא זו.״ פרשה של המזוויעות

ההת מנסיון התרשמותו על חזר
 כי נכון ״אמנם :שלה אבדות

 התאבדות נסיון ביצעה המתלוננת
 אחרי ידיה ורידי חיתוך על־ידי
 להסביר ניתן אך הכוויות, מיקרה

 שעבר ממה דיכאון עקב זאת
 מכך להסיק מוכן אינני עליה.
 לעצמה.״ גרמה הכוויות את שגם

 ואמר: לכת הרחיק אף השופט
 של אפשרות מקבל אולי ״הייתי
 לעצמה גרמה לו עצמית, צריבה
 כאב לאחר אך בזרוע, אחת כווייה
 לא כזו אחת צריבה של התופת

 שאדם ואופן פנים בשום יתכן
נוס כוויות ויבצע ימשיך כלשהו

ובשלווה.״ צלולה בדעה פות
ל נראתה הנאשמים של גירסתם

הא לא הוא בלתי-הגיונית. שופט
 תכשיטי שאספה ששולמית, מין

 רק כולם את למכור מיהרה זהב,
 מכונית. לקנות פיתאומי דחף בשל

 כלל לה היה לא כאשר במיוחד
הנאש של המנעותם נהיגה. רשיון

 ה- בבית שולמית את מלחקור מים
 חיזק רק המכונית עניין על מישפט

 גם בנדון. השופט של דעתו את
 יצחק את לעדות להזמין ״השיכחה״

 בדירה נוכח שהיה אורי, של אחיו
נגדם. התפרשה המיקרה, בזמן

דקו שהיה שולמית, של עברה
 לא הנאשמים, של העיקרי ד,גנה
 ועיקר. כלל רלוואנטי לשופט נראה

 על־ידי הוכח לא המפוקפק ״עברה
ו הרמזים, כל למרות הנאשמים

 איננו וגם מעניין איננו בעצם
בפסקנות. השופט קבע רלוואנטי,״

 הגברים שני שגילו האכזריות
 הידוע לשופט, גרמה האשד, כלפי
 השניים על להטיל רחמן, לב כבעל

 ידיו שבמו פיני, חמורים. עונשים
 שנות לשלוש נדון לכוויות, גרם

 תנאי, על שנה ועוד בפועל מאסר
 משו- ומנע בפתח עמד שרק ואורי,
 לשנתיים נידון הבריחה. את למית
תנאי. על שנה ועוד בפועל מאסר

 של החמורות בעבירות ההרשעה
ח חבלות וגרימת באיומים סחיטה
 על משמיים כרעם נפלה מורות,
 ייחסו שלא הגברים שני של ראשם

 העונשים רבה. חשיבות למישפט
 רב זמן עליהם שהוטלו החמורים

או זיעזעו המיקרה אחרי כל־כד
 לעורכי־דין לפנות מיהרו והם תם
 שיוציאו כדי הראשונה השורה מן

 הנעשה את אבל הבוץ. מן אותם
להשיב. היה אי־אפשר כבר

 את ששמע העליון, בית־המישפט
 נירה עורכי־הדין של טענותיהם

 שינה לא מקרין, ודרור לידסקי
 בית־המישפט שקבע ממה מאומד,

העונ וגם ההרשעה גם דלמטא.
בעינם. נותרו שים

;■ אלץ אילנה

2352 הזה העולנו


