
חם! ח□
 אפשרי גיל בכל לוהטות לנשים יעניק חם מזג בעל צייתן
 תל־אביב, 1393 ת״ד אפשרויות. של רחב במיגוון והנאות תענוגות

.61013 מיקוד

בן רובינשטיין ארתור *
אורגן גיטרה, שיעורי :ליה

 חדשנית, לימוד בשיטת נתר1
 בבית לימוד אפשרי ויעילה. ירה

.02־533492 בטלפון פרטים למיד.

 חוג ומוקם הולך בתל־אביב
 את אם ואת). (אני ׳שניים

 ופד ישרה אינטליגנטית, אה,
 תל- 22789 לת׳׳ד כתבי :ניינת,

.61227 מיקוד וביב,

 הגון ,46 בן ,מובטל פקיד 4
 ספרדית איטלקית, דובר וראי,
 16374 ת״ד עבודה. מחפש :רית

 .61163 מיקוד אביב,
 עבודות מקבלת כתכנית 4

 להתקשר נוחים. במחירים !סה
 .03־280264 טלפון לאביבה, 16.3

כלבים מאלפי :מאלפים 4
היב־ שיעור עושים צבאי נסיון

מלמדים סגור. באולם חינם 1
וסירוב תקיפה שמירה, זמעת,

,918185 טלפון וברור, ירון ן.
234.

 מעבי- אודית 1 ציור חוג 4
 8 בני לילדים בציור חוגים

 פר- מלכי־ישראל. בכיכר ,13
 ב־ הערב בשעות לקבל ניתן

.03־247827 וון
בדצמבר 24ב־ פמיניזם: ;
 במועדון תתקיים בערב 8 ה1

 82 בבן־יהודה הפמיניסטית וער,
 זה ״מה בנושא הרצאה )־אביב,
ניזם״.

ב בדצמבר 23ב־ :אונס ;
 בסימנטק יוקרן בערב 8.30 וז

 אנוסה, אהבה הסרט :־אביבי
ד ההכנסות דיון. יתקיים ריו  י

 אונס לקורבנות סיוע למרכז יו
 שקל. 75 — כניסה ־אביב.1
צער וחתולים: כלבים ג

עו־ תל־אביב, בישראל, 'י־חיים
י......... 4© — ■ ■........

 פצועים, משוטטים, לבעלי־חיים זר
 במציאות. ומסייע אבידות אוסף

וחתו כלבים אצלם להשיג אפשר
מספ עיקורים, עושים גם והם לים
כתו ופנסיון. וטרינרי טיפול קים

טלפון יפו, ,30 סלמה : בתם
.03־827621

 כלבים יש אם־אדאם לאגודת גם
 מאוד, חמודים וחתולים גורים) (גם

.03־448171 טל׳ למסירה. מעורבים,

פון ל ד
ם מקסי

 בשבוע חל 34ה־ יום־הולדתי
 והאצילה, האבירה — את הבא.

ל־ התזמיניני בכיסה, שהממון

טלפון :ולסינית נקטאר
 (תל־אביב־ארבע־ח־ 03־459528

מש־תשע־חמש־שתיים־שמונה).

אלגנ צמר מעיל מוכרת *
 וצמר תפירה בז׳. בצבע וחדש טי

 טלפון דולאר. 160 מעולים.
.03־918244

לימוד סיפרי מוכרים *
 תיכון ולכיתות לבגרות משומשים

 הערב בשעות להתקשר גבוהות.
.03־901812 טלפון לגילה, או לאבי

 שחור־לבן. טלוויזיה קונה 4-
 וילון, מגורת־לילה, אתן בתמורה
 טל׳ נשים. ביגדי טוסטר, תמונות,
.03־231047

גל- למכירה גלשץ־רוח. *
 (כולל חז־מפלט סרפ וולד, שן־רוח
 מיפו- שני כן כמו חינם). הדרכה

 לטלפן מהאגוני. מעץ ומנור שים
.03־957897 בערב
 מערכת מוכר סטריאו. *

 מנורות צליל פטיפון. בלי סטריאו
.03־410620 טלפון .6 בת מעולה.

 זאב גורי למכירה זא:ב.
 .03־233555 טל׳ וחמודים. מעורבים

בערב. 9 אחרי
בהז למכירה חום. אוגר 4•

 רדיא־ חשמלי אוגר־חום דמנות
 טלפון מאוד. טוב במצב טור

.03־737908
 500 ב־נז־וו אופנוע אופנוע. *

 יפהפה ,1954 ייצור ישנת מחודש,
 צבע, אוברול, אחרי נדיר, ובמצב
 מוכן יפים. דברים ועוד ניקלים

סוג, מאותו יותר בגדול להחליף

ת ע פ ו ש
ואינטליגנטית, בהירה יפה,
 תרה !וחיננית, חיוניות שופעת
והמראה, הנפש יפה אחריך,

 רק הומור. חוש חסר שאינו
 ת״ד .35 גיל עד גבוה, שתהייה

.61213 מיקוד תל־אביב, 21439

 03־597717 טלפון בשווה־ערך. או
.03־869140 או

צירופים
אפשריים

 בן דו־מיני בחור מיני. דו *
 לבילוי 25 עד 16 בבת מעוניין 19

 תל־אביב ,375853 ת״ד מיוחד.
לאבי.
 עדין דידה? לכן יש *

מחפש ,40/170 פנוי. לא ומבוסם.

ל בתל־אביב, דירה בעלת אשה
 ותמורה הנאה אינטימית. ידידות

 תל- 5261 לת״ד לכתוב מובטחות.
טלפון. ולצרף ,61052 מיקוד אביב,
 יפה־ צעיר לנסות. רוצה .*

ואלגנ בשלה אשה מחפש תואר
 לנסות. .כדי מבוגרת, אפשר טית,
חיפה. ,1117 ת׳׳ד

ה ו1ח ד בו ע
 בכיסא לציור, כישרון בעלת
בת בעבודה מעוניינת גלגלים,

 לעזור המוכנים האמנות. חום
 מתבקשים עבודה להציע או

 רמת־גן, 1787 לת״ד לכתוב
.52117 מיקוד

 בת נשואה חברות. רק י*
 נחמדה, נאה, הופעה בעלת ,40

בי למטרת אשד, להכיר מעוניינת
 חברות, או אינטימיים) (לא לויים
 ת״ד בשבוע. פעמיים או לפעם
קמליה. עבור תל־אביב, 1761

סטו שני יפה. היכרות 4,-
מקו וגם וממונעים נאים דנטים
 נאות צעירות להכיר רוצים ריים,

 בנות ורגישות, נבונות מאוד,
 לכתוב יפה. היכרות לשם ,25—18

ראשון־לציון. 2106 ת׳׳ד לגלעד,
 ותרבותי רציני נפש. ידיד 4

 מוסיקה שוחרת בך, חפץ 46 בן
 ל־ ,עתיקה ואמנות קלאסית־קלה
 בהוצאות ושותפות ידידות־נפש

 16374 ת״ד בקונצרטים. לביקור
.61163 מיקוד תל־אביב,

ע□ שועד
ה מ ד צ מ

 בחורה מחפש 27/168 שועל
 ת״ד בלבד. ומיוחדת פוטוגנית

חיפה. ,1117

 מעוג־ את אם עניין. מבין י*
 נחמד, מעניין, ,35 בן בידיד יינית
 כתבי עניין, ומבין משכיל נאה,

 מיקוד ראשון־לציון, 557 לת״ד
!תתאכזבי ולא טלפון צייני .75104

 מתולתל דבר דבר? איזה *
 ממך, כיוון לקריאת ממתין וחם־מזג

 המרכז. מאזור והחיננית הנאה
הערב. בשעות ,03־259659 טלפון

נח ותמיכה. דו־מינית *
בהי מעוניין תרבותי, ,32 בן מד,

וחו נשית עם בלתי־מחייבת כרות
אפ תמיכה דו־מינית. אפשר שנית,
 תל־אביב, 31597 ת״ד כן. גם שרית
.61315 מיקוד

 את אם ומחכה. מחכה *
 לך מחכה ומעוניינת, מעניינת נאה,
 30935 בת״ד ,31/181 נאד, גבר

תתאכזבי! ולא כתבי תל־אביב.

!כסף איו חינם
 להודיע, מח לך יש אם אז

 לשפר לביד, לבקש, להביע,
 — לקלל ואצילו טובה, בדיחה
!קדימה

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

תמו לצרף שרוצה מי •
 עגלת- האבוד, חבלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופין, צעת
 יבול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

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

 תל-אביב ,136 ת״ד חזה",
 לה מצורפת כן אם (אלא

להש יש זח במיקרח תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תמש

ב בעל-פה, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון

 את תכלול חגלוייה •
 הטלפון ומיטפר כתובתו שמו,

בעל״ההודעה. של

במדינה
אדם דרבי

בסיטוגווו עב׳־רזת
 מ־סב יותר היו גאשם7

 אך שדנות, אבירות
 שלא ׳הקפיד הוא

לדירות. לפרוץ
שטרדז־ אורי השופט החל כאשר

 העבירות, רשימת את מקריא מן
 לקח פיזי, חיים את הרשיע שבהן

 פשעיו רשימת רב. זמן העניין
 היתד■ והשחרחר הרזה הבחור של

ל הצליח הוא מאוד. עד ארוכה
הת 30כ־ חודשיים, במשך בצע

 קפד״ לבתי למייפעלים, פרצויות
 הוא שונים. ולמיבנים למישרדים

 אותו וביזבז רב רכוש שם גנב
 מכונית הצית גם הוא במהירות.

ל נזק וגרם אינסטלציה ומיפעל
רכוש.

הסני נוספות. ,הזדמנויות
ל העלתה ויינריב, יוני גורית׳
 למרות עיקרית. אחת טענה זכותו

ש וההתפרצויות הרבות העבירות
ש פיזי הקפיד בסיטונות, ביצע

 שלא כדי לדירות, לפרוץ לא
לאנשים. נפשי נזק לגרום
 הרבה עזרה לא זו טענה אך

 של בעברו עיין השופט לנאשם.
 של גסיונות מלא שהיה פיזי,

 הזדמנויות לו להעניק שופטים
 ל- נידון פעמים כמה נוספות.
מא ולהארכת על־תנאי מאסרים

ב •למאסר נידון ולא אלה, סרים
 הנזק את לשער קשה ״לא פועל.

 ונווה־ הוד־השרון באיזור שנגרם
 חיתיתו את פיזי הטיל שם נאמן,

 כתב המיפעלים,״ בעלי כל על
הז גם השופט בגזר־דינו. השופט

 הכסף כל את ביזבז פיזי כי כיר
מאו נותר ולא בעבירותיו שהשיג

לניזוקים. להחזיר כדי מה
 פתי נידון עבירותיו מכלול על

 האימה בפועל. מאסר שנות לחמש
ונווה־נאמן. הוד־השרון מעל סרה

■קרה ה1חוכע
 מ״מעשיהו״ ברח האסיר

חופשה. קיבל שלא מכידון
 ן״ הסוהר מבית ברחת ״מדוע

 את שטרוזמן אורי השופט שאל
״ביקש חפוי־ראש. שעמד הנאשם

 הסביר לי,״ נתנו ולא חופשה תי
 ״אבל רועד. בקול קבסה שימעון

 מדוע חודשים. ארבעה רק ישבת
 אבל השופט. ושאל חזר מיהרת?״

תשובה. היתה לא לאסיר
 ביי- הלנה התובעת, הפתעה.

 נידון קבסה כי לשופט סיפרה לין,
 מבית ברח והוא מאסר, לשנתיים

 ונתפס שבועות, לשלושה הכלא
 לעברו נורו שבו מירדף אחרי

 כי מהשופט ביקשה היא יריות.
מר עונש-מאסר הנאשם על יטיל
 ״השמועה וייראו. יראו למען תיע,

ו לאוזן. מפה בבית־הכלא עוברת
 יהיה לא בריחה על העונש אם

 לברוח שכדאי כולם יחשבו כבד,
 התר אמרה להפסיד,״ מה אין כי

בעת.
 הנאשם את השופט שאל כאשר

הפ נפלה להגיד, מה לו יש אם
 יש כי סיפר קבסה באולם. תעה

 שהוטלו מאסר, שנות שבע עוד לו
 נציגת שאפילו אחר, בתיק עליו

 הוא עליו. ידעה טרם הפרקליטות
 והזכיר השופט, רחמי את ביקש

נתפס. כאשר בו ירו השוטרים כי
חוד שלושה עליו הטיל השופט

 ב־ כי בציינו בפועל, מאסר שי
ב אימון לתת משתדלים נזעשיהו
 מערערות כאלה ובריחות אסירים,

 הטיל גם הוא במקום. המישטר את
 על־ מאסר חודשים תישעה עליו
נוספת. בריחה כל על תנאי

2364 הזה העולם


