
ד הראשון הספר חי הי עברית שכובו בארץ ו

ת בעשרות מדגימים דניים מורים זוג  הכל את נהדרים עירום צילומי של רבו
 אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזכה הספר אהבה״. לעשות ״איך אודות

וארה׳׳ב. ארצות־אירופה בכל ספורים) חודשים תון עותקים
מי פורמט * מהודרת כריכה  משובח נייר * אלבו

ה וכל בלבד ל״י ו 2 — של במחיר ז
 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר

אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר
ת ועניני מלא הסבר מלווה והנוחה תנוחה כל י ר ב ע  ב

 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים בתוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

ר__________ ___________ושלח גזו
הצהרה / הזמנה

לכבוד
 תל״אביב. ,33144 ת.ד. הוצאה־לאור ,,אלבית״,

הספר את חוזר בדואר אלי לשלוח גא
.................מס׳ שיק ר״ב בשניים״. ״אהבה

בלבד. ל״י 12.— סך על ......................בנק על
.1$ גיל מעל שאגי בזח מצהיר אני
.....שם

כתובת.  להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות

 שיניים משחת - סוליפם
״יצהר״ של חדשה

 אלה בימים הוציא יצהר, ביהח״ר
 וה־ החדשה השיניים משחת את לשוק

 הכפולים בפסים — סוליפס חדישה:
כחולים). או (אדומים
 ממשיכה סוליפם — השיניים משחת

 סולי־ משחת של הוותיקה המסורת את
 שנה 50 מזה בעולם המיוצרת דוכס,

לצי שנה, 20 מזה בישראל והמשוזקת
נאמנים. אלפי עשרות של בור

 מכילים סוליפס של האדומים הפסים
 נשק משמש אשר ^ג3010£ז01תשג6

 בעל ונמרץ, יעיל בקטריולוגי אנטי
ממושכת. פעילות

 מורכבים שבמשחה הלבנים הפסים
 המפורסמת, סולידוכס משחת מיסודות

 03ז1013מ בה הפעיל החומר אשר
 כתמי מסלק השיניים, אבן את מסיר
 הרגשה ולפה לחניכיים ומקנה טבק,

ריחנית. רעננות של נפלאה
 מכילים הכחולים הפסים ואילו

החניכיים. עששת למניעת ?11101־1)10

י ו נ 0 ח
 קיבלת

 חשבונך,
 גא פרע

בהקדם. אותו

ה ל ה מ ש ד  ח
העברית: בשפה

״גמישונים״
ה של שמם זהו — ״גמישונים״

 ״מרסי״, של החדשים גרבונים
מתאי שהם עד גמישים כה שהם
מיד ותהיה לגופך עצמם את מים
 מטר 1.50 (מגובה תהיה אשר תך

מטר). 1.75 לגובה עד
בלבד. לזוג ל״י 4.50

מה?״ לכבס ״איך י
 זה, בשם ונאה שימושית חוברת
 — ״שמן״ חברת ע״י עתה זה הודפסה
 להתמצא עקרת־הבית על להקל במטרה

ה וסוגי הכביסה אבקות מיני ב״סבך״
אריגים.

מבהי מומחים ע״י שנערכה החוברת
 כל את ושיטתית פשוטה בצורה רה

 או ביד הביתי, הכביסה בתהליך הכרוך
 על משיבה היא כ״כ כביסה, במכונת

לכ איך כגון: מטרידות שאלות הרבה
 איזה בכביסה?, להשתמש במה מהי, בס

 מותר מה כמותי, באיזו עדיף?, חומר
ר... ומה אסו

ם, החוברת להשיג ניתן נ  ע״י חי
 חיפה, ,136 ת.ד. ״שמן״, חב׳ אל פניה

השיוזק). חטיבת (עבור

ולדוגמניות חשוב
 רקדן להיות צורך אין

ג׳ז לרקוד כדי מקצועי
 לוי, שמעץ הרקדן־והכוריאוגרף

וב בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
ספו חודשים תוך לך יקנה לונדון,

כושר־תנועה־ומיקצב. רים
 וקורטי״ערב קורסי־בוקר

קורס) בכל בשבוע שיעורים 2(
—8.00( 24 74 80 טל. : ם ־ פ ר 9

צ; 10.00 ״ ח נ פ ב). 20.00—17.00 ל ר מ ב

מכתבים
)3 מעמוד (המשך

 טענות־ סמך ועל ביוקרה, ורק אך חפץ
 אלה האדם בני ושוחטים שחטו אלה שווא

אלה. את
 ״אלוהים״! הרצחני המושג ינופץ
 האלילים! לעבודת הקץ
ערום! הוא המלך מורא: ללא נצווה הבה

חולון גן, חנן

 השפלודאדם ₪
אילוהים בחסות

 הזה שהעולם הראשונה הפעם זו אין
 קבורת של הזד, המביש הסקנדל את מעלה

כלבים. היו כאילו לגדר, מחוץ ״ממזרים״
 היא ביותר הגדולה שהבושה חושב אני
 מהשפלת מתעלמים הלא־ממזרים, שאנו,

 כביכול אלוהים בשם המתבצעת זו אדם
ממשלתי. ובחיפוי

 מסיבות כמובן, נובעת, הלא־איכפתיות
 סיר את לסכן מוכנים לא אנחנו אנוכיות;

אנו הגינות למען לא אפילו שלנו. הבשר
 איש מדוע הסיבה גם זו מינימלית. שית

 כאשר כהן שלום בעקבות לצעוד קם לא
 דף את בקדרעו ב״חומת־סיך דרך פרץ

 !מפחדים אנו מתעודת־זהותו. הביזיון
מאוד. פשוט
 הלאומי הביזיון אבל ״ממזר״, לא אני
 ארוכה, בשרשרת חוליה רק שהוא הזה,
 באשוניק הקורא מנוח. לי נותן אינו

 להקים )1695 הזה (העולם במכתבו מציע
 של זכויותיהם לשמירת שתלחם אגודה

 להחמיץ לנו שאסור סבורני ״ממזרים״.
 האגודה, את מיד להקים יש זו, הזדמנות

 להיות הכרחי לא מלובן. הברזל עוד כל
מספיק לאגודה, להתקבל בשביל חוקי ממזר

ב7נ ת ע ב ו ב ^ / ז ר

שדו□ עד שיר

י

׳;4" ־?לס! ־ ! .

:1 0 £ סנ .י.מ5 ן>סר7?ז3 ?

/ סוף, בלי מילחמות הזמן כל
 אנו אכל / בשלום. רוצים לא שכנינו
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ה שהוא יצהיר שהמועמד צ ו  להקבר ר

 את למוטט הצלחנו לא אם לגדר. מחוץ
 (נשואים, מלפנים הדתית הכפייה חזית

 אם נצליח — וכד) ברית־מילה כשרות,
 מעבר נתחיל מאחור, איגוף על־ידי נתקוף
 חייב במצווה, שהתחיל הזה, העולם לגדר.

מצט אני האגודה. בהקמת ולסייע להמשיך
בהקדם. שאלון לי לשלוח אבקש רף,

חולון גולדרט, חגן
- חבלות, למניעת 1;

:פלסטינית מדינה
 ארגוני של מהמעשה הזדעזענו כולנו
סוויסאייר. מטוס נגד החבלה

 לחשוב יש דמעות, בהזלת די אין לדעתי
 ואיך לקרות אלד, דברים יכולים כיצד גם

למנעם. אפשר
 אין שלפלסטינים מהעובדה נובע הדבר

 מסוכמת, ממשלה להם ואין מוכרת מדינה
פנימית. משמעת לכל כפופים אינם הם
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