
ב לחיילת חדר אידיאלי. 4■
 אידיאליים. בתנאים תל־אביב צפון
.61261 תל־אביב 26130 ת״ד
ץ. כעל 4 פי  בעל פנסיונר נ
מש עבודות מיני בכל רב נסיון

בעבו מעוניין באנגלית ידע + רד
 756392 הבוקר. בשעות חלקית דה

 אחר־הצהר־ להתקשר יהודה. אור
יים.
 תושב ישראלי גב. בעיות 4!

ב חודשים שלושה עוד נמצא חוץ
 בשיטה גב בעיות לכם יפתור ארץ, !

 :טלפון (מהודו). הנדי שומרה
.9.00—13.00מ־ 03־886925

תק שישי. יום מסיכות *
 (ליתיכו־ שישי יום למסיבות ליטן

 עדיפות) — חיילים או ניסטים
ירון. .052־83267 שווה־ערך. תמורת

 נחמד, צעיר זוג גג. קורת 4,
 נפרד בחדר מעוניין ונאמן מסור
ו הבית נקיון תמורת דירה בתה־

 רמת־ 1833 ת״ד אחדות. עבודות
עמי. גן.

ש 31 רופא
ש ,40־20 בת מאוד מבוקשת

 הרגשות, בתחום בעיות לה יש
תכ המתאימה טובת־לב. אך

חיפה. 4492 לת״ד תוב

 מעוניין שותף־שותפה. 4!
 דירה להשכרת שותפה או בשותף

יוסי. .02־550941 בתל־אביב.

 אופל למכירה שניה. יד 4:
 יד הכביש, על ׳63מ־ ׳59 סטיישן

 היטב. מסודרת טסט. לאחר שניה,
.03־796142

קטן. כמדיה גדול מדיח
 כחדש, וסטינגהוז כלים מדיח קח
 שווה- או קטן מדיח בתמורה תן

.03־456818 ערך.
 עגלות- דרושות תאומות. 41
טוב במצב נפרדות מתקפלות, טיול — 46 _ _ _

 טלפון: (לתאומות) הוגן ובמחיר
.03־314849

ללב נוגע
 אקדמאית, נעים־הליכות. 4;

 בנעים־הלי־ מעוניינת )47( גרושה
פ אתה אם ורציני. תרבותי כות

שי־ ומלא עדין אינטליגנטי, תוח,

! 30 זקנים!ס״
 מרוב שתישרפו — בנזין

תו הלוהטת קילר כאשר חום,
 !שלה החדש האלבום את ציא

חתו להקת כמו נשמעים אתם
נות.

 ילמדו הלוהטת וקילר תיסלם
 אתם רוקנ׳רול. זה מה אתכם

שלושים. בני זקנים כבר
 המתוסכלת לב רונית
הלוהטת. לביא ויעל

 קיראון 364 לת״ד כתוב מחת־חיים
— 55001.

 נאה, צעיר לאהוכ. אוהכ *
 שאוהבות בנשים מעוניין נחמד

 .47100 מיקוד ,1409 ת״ד אהבה•
טלפון. צייני

לנישואין. אופציה 4!
 להכרות, בנחמדה נחמד 30/170
 ,04-645714 טל. לנישואין. אופציה

חיפה. 44810 ■ת״ד

צ גבר רצינית. ,למטרה *
ו בנאה מעוניין 27/170 ונאה עיר

.02־550941 !רצינית. למטרה נשית
יוסי.

 40/180 גרוש ופנויה. נאה ן*
 ופנויה. נאה אשה להכיר מעוניין
רמת־גן. 5234 ת״ד טלפון. בצרוף

 נחמד רווק הזמן. הגיע 4
 מחפש מהרפתקות, עייף 32/170
ני למטרת ומבוססת נחמדה רווקה
 61042 מיקוד: .4333 ת״ד שואין.
.95 עבור
נישואין. - האופציה !*

 להיכרות. בנחמדה נחמד 30/170
חיפה. 44810 ת״ד נישואין. אופציה

הנגר אזנולת
הגמון ואטרח

א צאצאי ננסי, פינצ׳ר גורי
 שידוך בעיקבות נולדו לופים,

וקיבו תל־אביבית בין מלכותי
 :טלפון חדש). (עולה צניק

.03־470608

צירופים
אפשריים

 פנוי, לא יחסים. תמורת 4.
 / בחיילת יתמוך ,27 בן נאה,

 ומושכת יפה בחורה / סטודנטית
 ת״ד הבוקר. בשעות יחסים תמורת
תל־אביב. 22664

אק :מבוקש הדדי. כבוד 4׳
אל (עדיף 47 גיל עד פנוי דמאי

 שמסוגל גבר ילדים) עם גרוש / מן
 כבוד ועם חם משמעותי, לקשר
 אשה עם אותו לפתח ומוכן הדדי,

 טוב נראית אינטליגנטית, 41 בת
 תחומי ברוב בחלקה ושמחה לגילה
 :הם חוסר־השימחה מקורות החיים.
 הפוליטי. והמצב מתאים גבר העדר
מרדה. עבור ירושלים, 4452 ת״ד
גבר כוקר. מיפגשי 41

ב הצעירה, אותך מחפש 38/180
בוקר למיפגשי והטלפון הדירה עלת

 ת״ד אפשרית. תמיכה אינטימיים.
ג׳. עבור ראשון־לציון, 525

 דירה בעל טיולים. כולל ,*
וסק מושכת יפה, מחפש ומכונית,

 וכלכלה מגורים אפשרות סית.
ה רחבי בכל טיולים מבטיח יחדיו.
.03־441998 ארץ.
כלכד. וכנפש כלכ פנוי 4

 מהמים־ להתאוורר רצון עם 26/175
 עם בחוויות מעוניין הקיימת, גרת
 בשעות דומה, הרגשה בעלת אשד,
 44741 ת״ד מובטחת. סודיות היום,

חיפה. —
 וסים- יפה 27 דו־מינית. 4ן

הדו- אותך, להכיר מעוניין פטי

לידי והסימפטית החמורה מינית,
ירו 203 ת״ד ועמוקה. כנה דות

.91001 שלים,
אק אוכייקט־סוכייקט. 4
 לו יש שאובייקטיבית 40/181 דמאי
 משהו, לו חסר סובייקטיבית הכל,

 שהיא, צורה בכל בידידה מעוניין
 ת״ד המשהו. את תהווה שאולי

ר׳׳ג. ,7296
,22 בן כרונית. כיישנות 4!

כרו מבישנות סובל ונכה, חם נאה,
 למטרת דומה צעירה מחפש נית,

 ת״ד תמונה. צרפו רצינית. היכרות
רחובות. 2195

 תגלי אם שלי. הסוד זה 4!
 ת״ד מאחרי מסתתר אני אותו,
תל־אביב. 29258
מ מאוד נאה, כאחת. דק 41

 העולם איש מבוסם, אקדמאי, עניין,
בהי מאושר. ולא פנוי לא 39/180

 דומה. במצב ונשית נאה עם כרות
תל־אביב. 28385 ת״ד

י ח ר ו מ
 ושרירי, אינטליגנטי 18/185

 אשד, מחפש חסר־ניסיון, אך
מב לבעל-נסיון. תהפכהו אשר
ירו 6927 ת״ד לאכזב. לא טיח

שלים.

ד 41׳  וסימפ־ נחמד צעיר .40 ע
 עם דיסקרטית בהיכרות 33/176 טי

 מיקוד 9296 ת״ד .40 עד נשים
61092.

 ה- חסיד ,ה.כחסיד חסיד 4!
לוה בחסידד, האורליים מישחקים

חיפה. 4066 ת״ד טת.

בוששות
וה ,קדימה ההבטחה — יקי

 עבורך. מוכנה הקטנטנה חבילה
 למה ולקחת. לבוא רק עליך

מתבוששת תתבושש?

 דו- 27 בן בחור כדו. דו 4!
 דו־מי- בחורה להכיר מעוניין מיני,
 ת״ד טלפון). לציין (נא נחמדה נית
קירית־אתא. .314

שיקוצים
 ה־ האוטוכיאנקי לנהג 4!

שכמ ,31־108־80 מיספר — לכנה
 השישי, ביום פיתה ממני עשה עט
באו שתיתקע : 1982 באוקטובר 8

!שלך הפחנוע עם טובוס
עצבני. רוכב

!נסו אין חינם
 להודיע, מה לך יש אם אז

 לספר לנרד, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טונה, ה נדיח

!קדימה
לכ יבולה הודעה כל •

מילים. 2 0 ד ע לול

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

המו חדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
 יגול _ להיכרות עצמו את

 היכולת, נמידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

 גני על תינתג ההודעה •1
 ״העולם למערכת גלויית-דואר,

 תל-אניג ,136 ת״ד הזה",
 לה מצורפת כן אם (אלא

להש יש זה נמיקרה תמונה.
 תתקנל- א ל נמעטפה). תמש

ב נעל-פה, הודעות שום נה
אישי. נניקור או טלפון
 את תכלול הגלוייה י•
 הטלפון ומיספר כתונתו שמו,

נעל-ההודעה. של

 השוט על יפה־יפה: תסתכלו בציור? ד,סצינה את רואים אתם
 חושבים בטח אתם המרושע. המבט ועל החגורה על הפלצור, ועל

 מאמינים לא אתם אם !לא — לכם שתדעו אז נהנית, שם שהבחורה
לנו! ולא לכם׳ יעשו ככד, ואילך שמהיום אז לי,

שידוכים מדור בוגרת

במדינה
)43 מעמוד (המשך
 לקבל דהיינו, מיכבסה, של סוכנות
ללקוחות. ולהחזירה כביסה
ני כי ברור היד, בר־דעת לבל

קב גם בתוכו כולל מיכבסה הול
ללקו נקיה והחזרתה כביסה לת

 מיכב־ לנהל אי־אפשר שהרי חות.
 בערעור פנה כהן אחר, באופן סה

ל בבקשה לבית־המישפט־המחוזי,
 הפשוט הדבר את לעירייה הסביר

הזה.

סמי□
לפ■ לזוהוח

ת רו ע הדקי רו בז
ש השופט לקבוע גתבק

 הרכות הדקירות עד־פי
נרקומן, הנאשם כי

רואותיו. כז
ל כמכור נראה אינו דורי משה
 לחייו, 30וד בשנות גבר הוא סמים.
ובאדי בנימוס ומתנהג היטב לבוש
 לנמל-התעו- הגיע כאשר אבל בות.

 בתחילת מאמסטרדם בן־גוריון פה
ד עצבני למוכסים נראה החודש,

כיילין תובעת
לבדיקה

 שי- לבדיקה אותו עצרו והם נרגש,
 גרם 3.5 נמצאו בכליו גרתית.
קוקאין. של קטנה וכמות הרואין
 כי וטען המקום, על נעצר דורי

ה את הביא וכי לסמים מכור הוא
הו כאשר עצמית. לתיצרוכת חומר

 לשם לבית־המישפט־המחוזי בא
ט ההליכים, תום עד במעצרו דיון
 שהכמות קנת, נתן הסניגור, ען

 של לתיצרוכתו מיועדת היתד, כולה
 הובאה ולא לסמים, הנזקק דורי,
מימכר. למטרות לארץ

 בית־המיש- פסיקת לפי להציץ.
 בעונש עצום הבדל יש פט־העליון

 לסם וזקוק נרקומן שהוא אדם בין
הקט הסחורה את שמביא מי ובין

ה ביקש ולכן אחרים. עבור לנית
 מד,סניגור, שטרוזמן, אורי שופט,

נרקו אמנם הנאשם כי לו שיוכיח
 להפשיל לשולחו אמר הסניגור מן.
 לבית־המישפט והציע שרווליו, את

ולהתר דורי של בזרועותיו להציץ
 הניכרות מהדקירות עיניו במו שם

מקו לדרך סירב השופט אבל בהן.
 את לבדוק וביקש הוכחה, של זו רית

המקובלות. בדרבים הדבר
 כי הסכימה ביילין הלנה התובעת

 בבית- רפואית לבדיקה ישלח דורי
 רופא תעודת שם. וייבדק חולים

 בית- עבור הבעיה את תפתור כזו
המקובלת. בדרך המישפט

2356 הזה העולם


