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אומרת: הביקורת
 בר־ פ. ג׳והן (מאת נוכל של וידויו

 בהוצאת נועמי. א. י. :עברית מינגהאם.
 של סיפורו הוא עמודים) 192 ארוס,

 שהוטבל ,18ה־ המאה מן בריטי זנאי
 נואף, כומר על־ידי חונך מלא־יין, באמבט
 וגבירה פוריטני לורד נימפומנית, אומנת
 המינית לבגרותו מיניים. תענוגות חובבת

 ,13 בגיל כבר האומנת של במיטתה הגיע
 אחרי מטיבו, מבית גורש 18 בגיל ואילו
אשתו. של במיטה נתפס שהוא
),1377 הזה (העולם היל פאני כמו

ש ארוטי, מוצר הוא נוכל של וידויו גם
 במאה הבריטית החברה בתיאור ייחודו

מחברו. של העשיר ובסגנון 18ה־
ק, ג׳נרל חברת הזה״) ״העולם ״ספרים״, (מדורהחברה היא 6.£.0. בריטניה אלקטרי
 זה וקיימת אלקטרוניקה למוצרי באירופה ביותר הגדולה
שנה. שמונים

ק. של טלוויזיה  בבריטניה מיוצרת £0.י0ג׳נרלאלקטרי
 יציבה תמונה לך נותנת הארץ. לתנאי במיוחד ומותאמת

מלאה. ואחריות ובהירה

 ככר חייב שמחבר מאמין אני
 כד את עצמו על לספר שיכול

עצמו. בעד ידבר מקוה אני זה, ספר האמת.
ליו ווילטון קו

ק.יאלקט ג׳נרל של טלוויזיה שבי פירושה -0.£.0י
לקונה. מוחלטת רצון עות

 הנועז, החדש, ספרו את לקורא מגיש
במנין התשיעי

ק, ג׳נרל של מכשיר בקנותך  וודא בריטניה, אלקטרי
 •€•£■!) האותיות את הנושא האוריגינלי המכשיר זהו שאכן

הטיב. סמל שהן —

! ם י נ א ו ב י
בע״מ, טוינה יוסף

תל־אביב. ,32 מונטיפיורי
ירושלים. ,56 יפו רח׳

 המיני היומן
שלי...

 שחסידיו כפי ביותר אוריגינלי רומן
ממנו. לצפות עשויים ווילסון קולין של

 סורו ג׳רארד של המיטה הרפתקאות
 התאות- קארלוטה גרטרוד, קרולינה, עם

 מלחין של אשתו — דיאנה ועם נית,
ה ״אורגיות רקע על למחצה, מטורף
 קאנינגהאם מר של השחורים״ כשפים

המסתורי.

 שיבקש, מה כל בספר ימצא הקורא
 המין לבעית גישתי לפורנוגרפיה. פרט

ה התפישה על יותר הרבה מבוססת
מ ודומיו) מארסל (גבריאל מטאפיסית

 פראנק- של ואהבותיו חייו על אשר
האריס.

ווילסון קולין

 גילויים דולקים. נרות שחורה, ״מגיה
קאנינגהאס!״ מפרשת

מסנג׳ר״ ״סאנדיי

נת מוויטצ׳פל — הרוצח שיל ״זהותו
 !״טורן ג׳רארד של המיני ביומן גלתה

ניוז״ ״דיילי

באנג צבורית שערוריה שחולל הספר
וקי השמטות ללא במלואו פורסם ליה

 ״דייל־פראס״ בית־ההוצאה על־ידי צורים
 הוצאת על־ידי לראשונה ועתה באנגליה

״ארוס״

במדינה
הנגב

לגביי
תר מו
 פועלית ממשלה היא ממשלת־ישראל ״האם

בעלי־בתים?״ של ממשלה או
ה שאל, הזאת השיגרתית השאלה את

 בדווי חקלאי אלא שמאלני, יהודי לא שבוע,
 הבדווים גם 1968 של במציאות כי מהנגב.
זו. שאלה עם להתמודד חייבים
 ממשלת־ישראל, מחכירה בשנה שנה מדי

 מאדמות־ה־ חלק משרד־החקלאות, באמצעות
ל מתבצעת החכירה הבחזיים. לשבטים נגב

ה כמות לפי — החלוקה בלבד. אחת שנה
לעיבוד. הראויות אדמות

 בקשות־חכירה להגיש הזכות יתר־על־כן:
בלבד. אחד חודש משך ניתנת

 הנוהגים הבדידים אחד מדי!" ,,מאוחר
 בשנה, שנה מדי זו, שיטה לפי אדמות לחכור

 אל־ משבט אל־נאסארה, סלימאן סאלח הוא
 בשמו בקשה סאלח הגיש הפעם גם נאסארה.

 כי מבני־משפחתו. נפשות, שמונה ובשם
יחסית. מאוד, קטן חוכר הוא סאלח

 ״אתה ריקם. פניו הושבו — לתדהמתו
ה משרד־החקלאות, פקיד לו אמר איחרת,״

הקרקעות. הקצבת על ממונה
 הצביע צעקה, הקים הוא בור. אינו סאלח

 בסוף השנה, נסגרה, שהרשימה העובדה על
 התאריך את נשאה ובקשתו — אפריל

24.5.68.
 מספיק אין אבל מאוחר, לא נכון, ״אז

ה החליטה ״השנה הפקיד. הגיב אדמות,״
ה לשייכים רק האדמות את לתת ממשלה
 מדינת־ את המשרתים ולאלה — גדולים

ישראל.״
הופ סאלח של בני־משפחתו 53 התוצאה:

 ברשותם שהיה והשטח מאחר לרעב, קרו
 כי למחייתם. מספיק אינו לכן קודם עוד

 אין בשנה. אחת פעם רק נזרע זה שטח
 יותר גם אין ולכן מספקת במידה גשמים
אחד. מיבול
 שבטים ליהנות יכולים משם, הרחק ולא
 לגביר כי מריבוי-קרקעות. ועשירים גדולים
מותר.

מיסחר
מה

שותים
בקייץ

 ומיץ־ הצוף ארץ ארץ־ישראל היתר, פעם
הטבעי. התפוזים

 ועימה החדישה, הטכנולוגיה באה אחר־כך
ה שותה כיום וחדשים. רבים משקאות —

 שונים סוגים לארבעים קרוב המצוי ישראלי
 ועד ומעובדים טבעיים ממיצים משקאות, של

ומשתנה. שונה מאיכות תוססים לתכשירים
ה הרגלי את לברר שיצאה חוליית־כיסוי

ה קבעה הממוצע, הישראלי של שתייה
שבוע:

כ הישראלי, על ביותר המקובל המשקה
הקולה. הוא רגע,

מיצ ביקוש לגבי הבדלים כמובן, קיימים,
 כל על הקולה אך אחרת, או זו מתוצרת רך

 משקה כל על בביקוש כרגע, עולה, סוגיו
ה מיץ־התפוזים כולל — בקיוסקים אחר

מסורתי.
 והמיוצרים ״טבעיים״, הקרויים המיצים

אחריו. מייד באים בבתי־חרושת,
ה מי־הסודה מתייצבים השלישי במקום
והשימושיים. פשוטים

 צבא־המש־ כל בא אחר־כך שפנים. לא
 לבירה ועד הגזוז מן — הרבגוני קאות

 גבוה מקום התופסת — השחורה ולבירה
 אי בתי־הקפה, של בסולם־הביקוש יותר

בקיוסקים. לא
 קטן בקייץ. קר, לקפה חזק ביקוש יש
 בטח ״בבתי־קפה קר. לשוקו — יותר הרבה

 קריר,״ קקאו סתם אצלנו אייס־שוקו. שותים
 בן־יהודר, מרחוב ותיק, קיוסקאי מסביר

בתל־אביב.
 יחסית: חדיש, למשקה יש מיוחד ביקוש

 במידה הקפוא לימון, מיץ מעין זהו ברד.
 נוזלי. לקרח או לשלג דומה שהוא כזאת,

ברד. להשיג אפשר מקום בכל לא אך
ה־ למשקה משום־מה, נחשב, גזר מיץ


