
 סטודנט ומעון. נפיץ כעל 4
 יעניק ומעון, רב נסיון בעל ,26

 מעוננת, את אם מאוד. הרבה
מי תל־אביב, 45096 לת״ד :י

■ 61450.
 נאה ספרית * ככור יש למי 41

 ויותר, 28 בן וחכם, רציני פשת
 מישפחת הדדי. וכבוד •ידות

 ,6 דירה ,19 עמל רחוב ירי,
ז־גן.

 ,22 בן סטודנט מצב. בכל *
 אותן להכיר מעוניין ונאה, ה
 כנה. לידידות מיל. מצב ל

 בת־ים, 798 ת״ד מובטחת. ־יות
.59107 !וד
 סכנאי־מחשבים ממוחשב. #
ומשכילה נאה צעירה מחפש ז

■לד! לו משי
 ולא מעניין אשכנזי, אקדמאי,

ש לאשה תמיכה מציע צעיר
 כשלה. בו ותחזיק ילד לו תעשה

תל־אביב. 21083 ת״ד

 ב־ — משותפות פנטסיות שמת
 כוס על טלפון, שיחות מיכתבים,

 כרצונך. — במיטה אצלי או קפה
 ומבין חכם רגיש, ,30 בן פנוי

מוב סודיות בלבד. לנשים ממתין
 ת״ד משנה. לא וגיל מצב טחת,

.58105 מיקוד חולון, 501
 ר נחמד צעיר גדול. לב +

 תל- 9296 בת״א נמצא סימפטי
 לנשית וממתין ,61092 מיקוד אביב,

 ושוקיים גדול חזה בעלת ורגישה,
חטובות.

גשים. שיהיו העיקר *
לה מעוניין ואתלטי נאה סטודנט

 למילוי וגיל מצב בכל נשים כיר
 אהבה. במישחקי הפנויות השעות

ש למי מלאה סודיות מבטיח הוא
 בתל־אביב, 31454 לת״ד תכתוב
טלפון. מיספר ותצרף ,61314 מיקוד
 ,26 בן בחור רציני. נורא *

 רצינית בחורה מחפש אקדמאי,
 תל־ 17123 ת״ד רצינית. למטרה
אביב.
 נאה הגיד. בעניין סובלני *

 קשר ליצור מעוניין ,33 בן ונחמד,
 הגיל וחטובה, נשית עם אינטימי

 תל־אביב, 36199 ת״ד משנה. לא
.61361 מיקוד
 ה־ יסות נשים יפות. רק *

 אינטימי קשר ביצירת מעוניינות
מוז .28 בן ועצמאי נאה גבר עם

 הרצליה־ ,565 לת״ד לכתוב מנות
פיתוח.

(רק 38 בן בלבד. לגברים *
 דו* מחפש ומיוחד, יפה !),פיסית

וב רגיש, מקסים, טוב־לב, מיני
אורא ליחסים נפשית, חזק עיקר
 נשיקות. והמון רוך, חום, ליים.
.61042 מיקוד תל־אביב, 4292 ת״ד
 אקדמאית, בלבד. לנשים *
 עם בקשר מעוניינת ,39 בת נאה,
 מעניינת, רגישה, נשית, נאה, אשה

 6192 ת״ד בלבד. ופנוייה מיוחדת
טלפון. מיספר לציין ונא תל־אביב

ללב נוגע
ולא אמן לא לטיני. גבר *

 באר־שבע, 5139 ת״ד טלפון. מיספר
מובטחת. סודיות .84151 מיקוד

שיקוצים
 לכל לגעת: רוצה לא *

שמשתרעים והמגעילות המגעילים

! ד כ י מ

ים1המיכר

ל חברה המישרה: תיאור
.25/182 מחשבים מתכנת
 חכמה, יפה, מינימום: תנאי

 ובעלת מעניינת אינטליגנטית,
הומור. חוש

 לקבל מתחייב המכריז אין
 או ביותר המפתה ההצעה את
שהיא. הצעה כל

ות טלפון בצירוף לכתוב,
 תל־אביב, 39499 לת״ד מונה,
.61394 מיקוד

 הפלאז׳ה על כמו במונית־שרות
נו המושב!) של שלי בחלק (גם

את לי ותוקעים בעורף לי שפים

! איוה ם ״ ] י ע

 לכיוון ומקסימות כחולות איילה בעיני השבת במוצאי שהביטה והחמודה, קצוצת־השיער לנערה
 44864 ת״ד פנייך. את לשכוח מצליח שאינו הממושקף למזוקן כתבי אנא — רב־חן לקולנוע הכניסה

חיפה.

 תמונה. לצרף נא .25 גיל
 שתכתוב מי לכל מובטחת ובה

 ,38 דגניה רחוב סקאס, ב׳ :
ננה.

להג דרו• בכל להגשמה *
- ■ 4 8 _ _

 ובודד, מאוד כישרוני אבל מומחה,
מ דרום־אמריקאי, ממוצא ,31/166

 25 בנות לנשים עצמו את ציע
 וחברה אינטימית לידידות 35 עד

לציין נא הדרום. באזור מעניינת

 מאחר עומדים כשהם בגב הציצים
כ בבטן המרפקים ואת בתור רי

ש האוטובוס. על מסתערים שהם
 ידרוך אחד ושכל לג׳וקים תהפכו
!עליכם

ליד מיד

במצב פיליפס רשמקול. +
רצו שעתיים של השמעה מצויין,

 03־823420 בטלפון יהל י. פות.
 או שקל, 2500 תמורת אותו מוכר

שווה־ערך.
 טוב אך השיר תווי שיר. *

 שישלח מי לכל יישלחו לישראל
 תל- 4282 לת״ד מבויילת מעטפה
אביב.

הולך מה
למו בכירה מורה ניגונים. *
ב פרטיים שיעורים נותנת סיקה
 מלווה גם היא ובאקורדיון. אורגן

.03־238802 טלפון באירועים.

? בר ד מי הו  ב
לדישון

 לי קר מראשון־לציון! מיסטר
בש תנורי־חשמל. שונאת ואני
 אנשים ששני החליטו מה ביל
ה בשביל לא אם ביחד יחיו

חורף?

 מעוניין מכוניות־׳מידוץ. *
 למכוניות־ בקשר פרטים לקבל

ל בשישי־שבת לטלפן נא מירוץ.
 לטלפון חול ובימי 057־37573 טלפון

.03־297705

!סוו אין חינם
 להודיע, מת לך י* אם אז

 לספר לברך, לבקס, להוגיע,
 — לקלל ואפילו סוגה, בדיחת
!קדימה

• לב יכולה הודעה כל י
מילים. 2 0 ד ע לול

תמו לצרף *רוצה מי •
 עגלת- האבוד, הכלב — נה

המו הדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופין, צעת
 יכול _ להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעשות
התמונה. גם תפורסם

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

 תל-אביב ,136 ת״ד הזח׳/
 לה מצורפת כן אם (אלא

 לח*- י* זח במיקרה תמונה.
תתקבל א ל במעטפה). תם*

ב בעל-פה, הודעות *ום נה
אי*י. בביקור או טלפון
 את תכלול חגלוייה •
 הטלפון ומיספר כתובתו *מו,

בעל-ההודעה. *ל

במדינה
 )47 מעמוד (המשך

 זה להפגנה. רשיון לנו שהיה רות
 ישב בן־עמי, דוד כשחברנו, היה

 לשרת סירובו בגלל הצבאי בכלא
בלבנון.
 המעצרים, כל את לספור קשה

ש ההתנכלויות, בבתים, החירשים
התפר ואף הפגנה, רישיון לילות

 בבית הוועד של נוער לפגישת צות
ש בוועד פעיל כמעט אין פרטי.

 על־ידי הוטרד שלא או נעצר, לא
 שהם ומכיוון בחיפה. המישטרה

או לשבור שאי־אפשר לדעת נוכחו
 להביא מנסים הזאת, בדרך תנו

למישפט. אותנו
 ה־ נגד נאבקנו שאנחנו "כפז

 פרצה, שהיא לפני בלבנון מילחמה
 נגד נאבקים אנו :היום גס כך

 מאוחר שיהיה לפני סתימת־הפיות,
מדי.

במחנה־ חברים לכמה בניגוד
 בין ישיר קשר רואה אני השלום

ב המילחמה בשטחים, האירועים
ל בארץ, הפוליטי והמצב לבנון
הב קלים. פיתרונות איו צערי,
תה של תוצאה הן היום של עיות
 ואם הרחוק. בעבר שמקורו ליך

 מסויים בתאריך לנקוב צריך הייתי
 בן־גוריון תקופת את מציין הייתי

 את האמריקאים, עם שלו והקשרים
 ואת השלישי לעולם העורף פניית

הערבים. כלפי העיוורת עקשנותו

פלילים
ח במי אונס פ ט

 קשר כי שס1ז3 החכר
 לאגוס ידידו עם יחד

החיילת. את
ה של בחדר-הטבחים קרה זה

 יהושע הנאשם, הצבאית. שלישות
 שרותו את סיים אשר בנדיט,
 חזר וחצי. כחודש לפני בצבא
 על שוחח הוא ידידים. שם לבקר

 דויד הטבח, חברו עם הא ועל דא
 של חברתו כי לו והסתבר אלבז,
 חברו כן על וכי התגייסה, אלבז

 כתב־האישום לדברי מאוד. ״חרמן״
בחו לחברו לסדר בנדיט הבטיח

רה.
 במקום עברה אחר־כך זמן־מה

 שהי- לפירסום) נאסר (שמה חיילת
וא בנדיט, של חברתו בעבר תה
 בנדיט יחסי־מין. איתו קיימה שר

 לחברו החיילת את להציע החליט
למין. הרעב

 לשם אותה״. ליכד ״רצה
 את הזמין התביעה, טוענת כך,

את האפיל לחדר־הטבחים, החיילת
ל אתה. להתעלס והתחיל ׳החדר,

 אלבז לחדר נכנם קצר זמן אחר
 אלבז במיטה. בנדיט את והחליף

מהחדר. ויצא החיילת את אנס
 ושמרה ברחה הנכלסת החיילת

 גילתה זמדסה אחרי רק סודה. את
 והוא בצבא, לה קרה מה לחבר

 למישטרה. לפנות אותה שיכנע
 בחובה, חייל עדיין שהוא אלבז,
 והוא בכלא־צבאי, ונכלא נעצר
 בנדיט, אונס. על למישפם מחכה

 על־ נאשם מצה״ל, כבר ששוחרר
כ לנדשטיין אברהם התובע ידי

 ב־ המחוזי בבית־המישפט אינוס,
 מעצרו את ביקש התובע תל־אביב.

 ה־ ההליכים תום עד הצעיר של
מישפסיים.

 כתב-האישום את ביסס התובע
 במישטרח שנחקר שאלבז כך על

 ״הבטיח בנדיט כי סיפר הצבאית,
 היה אמור הוא החיילת. את לו״

ל להעבירה ואחר־כך אותה לרכך
 מאיר הסניגור, החבר. של ידיו
סכ כל שאין כך על הצביע זיו,
להש ינסה או יאיים בנדיט כי נה

 עדותה, את לבטל החיילת על פיע
 באינום נאשם אינו עצמו הוא וכי

 נסיבות כי לי נראה ״לא הממשי.
 חד- או חמורות כה הן המיקרה

 להצדיק כדי בהן שיש משמעיות,
 תום עד הנאשם של מעצרו את

 אברהם השופט קבע ההליכים״,
בנדיט. את ושיחרר פילפל

ם עול 2366 הזר, ה




