
ד מיד לי
 קוסה נסכי. לא עדיין .

 מיקרו- ,אלקטרוני מישקל רושמת,
 אדיוקט טלוויזיה מישחק מחשב,

 ואחריות, קסטות שתי עם חדש
פסנ בצורת מנגן רדיו־טרנזיסטור

ומצ אלקטרוני שעון מישחק תר,
 אפשר זה כל מיוחד. במחיר למה

 !03־413114 בטלפונים לקנות
.03־280706

ה 4 א צי  פודל 600 פיאט !מ
 שח־מת, מחשב סוני, ווקמן ,64

כולם — אס־בי פנטקס מצלמה

א נ ו ולהג! ל

 צבא, מסיים קרבי חובש
ב טיולים מלווה נסיון, בעל
 נשק. בלי או עם ובחו״ל, ארץ

אי אצל לקבל אפשר פרטים
.03־925411 טלפון לן,

 סינטסייזר תמורת ימסרו חדשים,
 לאריק, לטלפן כסף. או 6 יונו

.04־714798 טלפון

הולר מה
גיזז. , לי גו סי >4 בן גבו פ

גב עם מיכתבים בחליפת מעוניין
ב וידע רקע בעלי ונשים רים

לכל מובטחת תשובה פסיכולוגיה.

מי ירושלים, 6242 ת״ד מיכתב.
.91062 קוד

צירופי□
אפשר״□

משוע צעיר להבל. מוכן 4
 אשה עם להכל מוכן יהיה מם

 לא מצב או גיל ומנוסה. בוגרת
 מיקוד תל-אביב, 1115 ת״ד משנה.
61010.

לו. מספיקה לא אשתו *
מ ונשוי, 32/175 וסימפטי נאה

 סודיות וחמה. נשית באשה עוניין
 תל- 21556 ת״ד ומובטחת. נדרשת

טלפון. מיספר לציין ונא אביב,
רה. פלוס *  בן מרוקאי די

 להכיר מעוניין דירה, פלוס 26
 לאבי, לכתוב .24 גיל עד אשד.
באר-שבע. 14/23 סנש חנה רחוב
 צייר בחירה. חופש עם *
 אשה להכיר מעוניין 26/176 נאה

אינ היכרות לשם ממנו בוגרת
 בחירה. וחופש הבנה תוך טימית

חיפה. 44627 ת״א

הזח רם1חע
 ריעולס חוברות למחפשים

 תמצאו — עברו משנים הזה
סלפץ אורי, אצל אותן

.03־423931

אם משועממת. 19 בת *
 להכיר מעוניינת ואת לך משעמם

 לי כתבי ,19 בת ואת עלם־חמד
מוב תשובה חולון. 2690 לת״ד
כתובת. לכל טחת
 נדיב .53 בן וחביב. נדיב *

וחו־ מלאה אשה מחפש וחביב,

משעמם! יהיה שלא רק

 — המשעממת הקריירה משיגרת לצאת מעוניינת (חובשת) חיילת
 לאסנת, לכתוב ביותר. למטורפת ועד פהשפויה הצעה, לכל פתוחה

.61028 מיקוד תל-אביב, 02927 ת״ד

הכחשה
 שום לי שאין מודיעה הריני

טל פיסי, נפשי, אישי, קשר
 למודעה דומה משהו או פוני

 בשם בידיעתי שלא שפורסמה
 רמת- ענת, המתהולל. הזוג

השרון.

ב נוגע ל ל
גרוש גרושה. או אדמגה *

 בחור ומסודר. מבוסם *
 ,25 בן ומסודר, מבוסם נחמד,
מסורתית, פרסית צעירה מחפש

!נדידה בהזדמנות
הדפ מוכרים נסיעה לרגל

 יוחנן ברגנר, יוסל של סים
 ואחרים ליפשיץ אורי סימון,

 ל־ להתקשר מאוד. בזול —
.03־241056 טלפון טלי,

ר ת קו ר ו מ □ חו ת

ואהבה. חום תמורת מקרר לתקן מעוניין ,38/175 אחראי, טכנאי
 לת״ד ולכתוב טלפון מיספר לצרף רצוי מהירה, תשובה לקבל כדי
.52101 מיקוד רמת־גן, 226

 ובילוי אינטימית לידידות שנית
.03־798857 טלפון משותף.

נח לו. שקר אחד עוד 4
 קשר ליצור מעוניין ,33 בן מד,
לבילוי וחטובה חמה נשית, עם

לת״ס יק1גוש.ב1
מח מושבניק ,58 בן אלמן

 רצינית אשה לחיים, חברה פש
 או בעלי־חיים טבע, האוהבת

טל .50—45 בת מושבניקית,
 10ו־ 7 בין 063־89150 פון

בערב.

 ובשאר הקרים החורף בימי משותף
 תל- 31597 ת״ד השנה. עונות
.61315 מיקוד אביב,

אל מחפש ורציני, משכיל ,46/168
 מאזור 44 גיל עד גרושה או מנה

 לכתוב נא לנישואין. תל־אביב,
 מיס- ולציין תל־אביב, 22010 לת״ד

טלפון. פר

אימבוזב׳זציוז
אימפרובי למישחקי החוג

ה מתחדש. ברמת־אביב זציה
 יום מדי השבועית פגישה
 10ו־ 8 השעות בין חמישי
הסטו הוצאות לכיסוי בערב.

 75 משלמים והתיפעול דיו
 תימנה השנה לפגישה. שקל

 פרטים בלבד. איש 12 הקבוצה
.03־318655 בטלפון לקבל ניתן

 לנישואין. נאה, ,23 עד 20 בת
 לכתוב פונה. לכל מובטחת תשובה
 נתניה, 8/11 נחום רחוב לאפי,
.42334 מיקוד

ברכות
 ברכות אידלמן, לצביקה 4

מבני. הבת, להולדת

שיקוצים
 לח״כ הביתה! מילוא 4
 את לבטל שהציע מילוא, רוני

 הצעה לי יש הנשיאות. מוסד
 רוני ח״כ את לבטל טובה: יותר

 תופס גם בזבזני, גם זה — מילוא
תל־אביב. א״ג, צועק! ועוד מקום

!נסו אין חינם
ס אז * א  לחודיע, מח לך י

קס, להוגיע,  לסער לברך, לנ
ה, בדיחה  — לקלל ואפילו טונ
מה !קדי

לב יכולת הודעת בל •
מילים. 2 0 ד ע לול

מו לונרף שרוצח סי • מ
 עגלת- האבוד, הכלב — נח

רה המוצעת, הילדים המו הדי
 המציע הרווק לחילופין, צעת
 יכול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת ואת. לעשות
ה. גס תפורסם התמונ

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

/ ה׳  תל-אביב ,136 ת״ד חז
ם (אלא  לח מצורפת כן א

ח במיקרח תמונה. להש יש ז
א נמעספה). תמש תתקבל ל

ב בעל״פח, הודעות שום נה
אישי. בביקור או טלפון
ת תכלול חגלוייח •  א
 הטלפון ומיספר כתובתו שמו,

בעל-חחודעח. של

הנדון
 בביתי מקומו — בחברתנו )13 מעמוד (המשך

 חמור פושע ככל הסוהר,
אחר.

ח השאלה חוהי — שאלה ף
 במילחמת־ שהתעוררה אמיתית * ן

 לשטח־ההפקר נוגעת — הלבנון
לחלוטין. האפור ובין המותר שבץ
 מתנופף השחור הדגל לא
האדום. הדגל אלא עליו,

 לך ברור אומר: השחור הדגל
 בלתי- היא הפקודה כי לחלוטין
 אתה אומר: האדום הדגל חוקית.
 אנו* ואינה חוקית שאינה מאמין
בטוח. אינך אך שית,

ל פקודה המקבל טייס למשל:
 ״צבאית״, מסויימת, מטרה הפציץ

צפו אזרחית שכונה בלב השוכנת
 יהרגו פצצותיו כי יודע הוא פה.

 נשים אזרחים, יותר שיעור לאין
 הוא לוחמי־אוייב. מאשר וילדים,

 בעצם, נועדה, לא שהפקודה חושד
 רק זהו הצבאית. המטרה להשמדת

 הפצצת־טרור, זוהי למעשה תירוץ.
הקודם. במיקרה כמו

שכו להפגיז הנדרש תותחן, או
 כביכול,] בה, שיש אזרחית, נה

 יודע הוא כלשהן. חוקיות מטרות
 וכי עילה, אלא אינן המטרות כי

 ה* לרוב. אזרחים ייהרגו מסביב
ל להביא היא האמיתית מטרה

 אוב־ של המונית לבריחה פאניקה,
מרחוק. המוני לטבח לוסיה,
 בתום־לבר כך סבור הוא אם
ב עליו ר ס  ואם פקודה. למלא ל
 בכל שיועמד בתום־לב חושש הוא
י הוא כזה, מצב לפני עת א כ  ז

בכלל. שם לשרת לסרב
 ן חייל הגדה. לגבי הדין הוא

 במפגינים לירות פקודה המקבל
אמי סכנה כשאין בלתי־חמושים,

 הוראה המקבל חייל לחייו, תית
 אוב־ ״לטרטר״ ביצים״, ״לתלוש

 עג_ להכות עצמות, לשבור לוסיה,
 מעשיטן לעשות לענות, עילפון,

 על־ידי' הומצאו כאילו הנשמעים
 מספר־ שנלקחו או חולני דמיון

 הקו של כלבתו (הייתי ׳סנואלאג
ב — שולץ) לונל י י ל לסרב ח
 הפקודה את מלא

 בשטחים, לשרת
בכל לעמוד

ב — ץ) י י  ל־ לסרב ח
י הפקודה, א כ ז  לסרב ו

 עלול! הוא שבהם זטחים,
ז כזה. במצב רגע :ל

 שי מי האדום״. ״הקד זהו
כנפשו. הכן מס אותו, עוכר

 ל■ הזמן שהגיע מאמין ני ^
■  מיש- חיילים, של פורום הקים י

 כדי אחרים, ואנשי־מוסר פטנים
 התחומים. לגבי מסמרות לקבוע
ן כ י  והיכן השחור, הקו עובר ה

האדום? הקו
 מתאימים להיות צריכים הכללים
ב לקחת צריכים הם למציאות.

 לצבא, זקוקה שהמדינה חשבון
 ויעיל, טוב להיות צריך שהצבא
 בלי להתקיים יוכל לא ושהוא

 עימנואל. מישמעת. של מיסגרת
 המוחלט״^ ״הציווי את קבע קאנט

 להתנהג צריך אדם שכל האומר
 האישית התנהגותו פי שעל כך

 שעל ומישפט חוק לגזור ניתן
 הדין הוא העולם. יתנהל פיהם
 כללי לקבוע יש :החייל לגבי

 כטו־ בקרב, חייל של התנהגות
ל יכול פיהם שעל כאלוף, ראי

דמו במדינה צבא כל התנהל
ושוחרת־צדק. תרבותית קרטית,

 לקבוע יש לכך כהתאם
וה השחור — הקווים את

כאחד. אדום
 ה■ הקו את בעבר שעבר מי

 מ אך לו. לסלוח אין שחור,
 האדום הקו את בעבר שעבר

 ה עם להתמודד איך ידע ולא
להרשיעו. אין — דילמה

 ברורות הנחיות דרושות בעתיד
 1שו האדום, הקו את שיעבור מי
 אנשי־ של מחנה לייצג יוכל לא

 וחומו קל ושוחרי־שלום, מוסר
אחרים. של מעשים לשפוט

 תיחוג מחייב מישפט־צדק
 והאסור המותר כין כרור
 קיינ היה לא כזה תחום

 שב המצב לאור אתמול.
 הצב* כאשר נתונים, אנו

 נתון שהוא מי כידי נתון
חיונית. משימה זוהי


