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 הנשואים חיי את מגונים ארוס תכשירי
 ומחדלים. חולשות על להתגבר ועוזרים
 שלד העצמי הבטחון את יגבירו ארוס תכשירי

זוגתר. בת את וישלהבו
!ארוס מוצרי עם פחד ללא אהבה ! ! 
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שולטיר שאינם הסזג ול־ פכסיפאלית שות

עצמם• על מהריון. בטחון
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 המיני הגירוי להגברת אפקטיביים עזר תכשירי
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 אפשרות ואין אטומה בחבילה ארוזים מוצרינו

מבחוץ. תכנה לזהוי

חינם פרוספהטים לקבלת זה תלוש שלח
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לריקוד מזמין ארוס
 המעונינים אלו ו/או אותנו מכירים שלא אלו את

 ולבחור לבדוק או הספרים במכלול ולעיין לבוא
 — להם הרצוי את שלנו התכשירים מכלול מתוך
 המאפשרים בענף היחידים (אנו במשרדנו לבקר
 להציע לנו שיש מה כל על מקרוב ולעמוד זאת)

משרותינו. ולהנות להתרשם —
 לי.33 שפיו 9 המשנה רה׳ ?ן״מ3 מ. .2 ש.

 443882 סל: הסופית) התחנה עד 14 מס׳ ,אוטובוס
בערב. 7 עד בבוקר 8.30 בשעות ת״א.

דורש לכל חינם

 את לרכוש המעוניין

 החדשה הברית ספר
בעולם הדתות ולהכרת כללית להשכלה

מיד. לו וישלח ירושלים, ,7089 ד. ת. הכתובת לפי יתקשר
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אי צ מו ת ב כ  העולם תנועת דובר של בביתו הטלפון צילצל ש
 שידורי של מחלקת־החדשות איש ה ה הקו על עופר. פרץ הזה,

̂ , . יטראל.
שאל. אבנרי?״ לאורי משהו קרה ״האם
מה. שאל משהו, קרה■ אם ידע שלא עופר,

 ישראל לקול טילפן עתה זה כי בדאגה, לו סיפר איש־הרדיו
 אבנרי כי והודיע אבנרי, אורי של כגיסו עצמו את שזיהה מישהו,

בתאונת־דרכים, נהרג
 ״מה שאל: דבר כתב במערכת. הטלפון צילצל שעה כחצי כעבור

אבנרי?״ לאורי קרה
 אליו צילצל שמישהו סיפר איש־דבר דבר. ידעה לא המערכת

אבנרי״. לאורי משהו ש״קרה לו והודיע
 תשובה קיבלה ומשלא לאבנרי, טילפנה המודאגת הטלפונאית

 נאמר תאונה. אירעה אם לברר כדי למשטרה, מייד צילצלה מביתו
כלום. ידוע שלא לה

מת אבנו■ לכנסת: הודעהל
תו או מן ב  אמנון עורך־הדין של לביתו מישמר־הכנסת התקשר ז

 לו והודיע בכנסת, חדש כוח — הזה העולם סיעת מנהל זכרוני,
 אבנרי ח״כ כי והודיע הכנסת בניין עם מישהו התקשר עתה שזה
 את לוודא רצה .בבניין, שהיה היחידי איש־המישמר, בתאונה. נהרג

עליו. לממונים כך על שיודיע לפני הידיעה,
 וביקש למערכת, אחרונות ידיעות כתב צילצל דקות כמה כעבור

 מה להבין התהילה שכבר הטלפונאית, אבנרי. לאורי קרה מה לדעת
 ידיעות כתב כי מסתבר הידיעה. מקור מה אותו שאלה מתרחש,
משהו. שקרה לו שנודע למערכת הודיע בשרון אחרונות
המע אל הזדהה, שלא איש, צילצל ואז דקות, כמה שוב עברו

 בתאונת־־רכים מת אבנרי שאורי בכייני בקול הודיע הוא רכת.
גהה. בכביש

אבנרי■׳. של ״גיסו ענה: האיש הוא. מי אותו שאלה המזכירה

מידים נאמצעות וצח ^
ר עבו ה ב מ ת כ קו  כרוח־רפאיס, במערכת, אבנרי אורי הופיע ד

צרפ סרטים הברת על־ידי צולם בוקר באותו וקיים. חי היה הוא
מהבית. יצא לא לאחר־מכן ביפו, תית

 וביקש למערכת, אלמוני התקשר השישי ביום כבר כי מסתבר,
 ״ליבו־ אמר והיא לשמו, אותו שאלה הטלפונאית אבנרי. עם לדבר
 שם, שים האיש אמר לא לאבנרי, השיחה כשהועברה אך ביץ״.

 אבנרי שתמות!״ וזכרו, שמך יימח אבנרי, ״אורי ישר: פתח אלא
השפופרת. את והניח רבה,״ ״תודה בנימוס לו השיב
 כאשר טוזיין, מארק שאמר מה לומר רק ניתן כולה הפרשה על

במיקצח.״ מוגזמת היא ״הידיעה מותו: על ידיעה שנפוצה לו הודיעו
 אפלים דחפים אילו כאלה? בשיטות הנוקטים הפסיכופאתים הם מי

אותם? מניעים
 ישראל, קול שידר בערב החמישי ביום לנחש. רק אפשר זאת

 מתנחלי נגד אבנרי של התקיפים דבריו את בכנסת, השבוע בתוכנית
 על הידיעה ולפירסום לשידור להביא הנסיון כי להניח יש חברון.

 גוון בעלי סטיים פאש חוגים מצד מעשה־נקמה היה אבנרי של מותו
 אמונה מתוך אנשים מות על להודיע מסורת להם שיש דתי־כביכול,

 אדם מות על ההודעה כי יהודית) מאשר פגנית יותר .(שהיא מאגית
ממש. כמותו כמוה

אי־הסוברנות טרחו ^
ר ש פ ר א עבו  לעמוד הצורך לולא לסדר־היום, העניין כל על ל

כאלה. תופעות המצמיחה הציבורית הקרקע על
 ולא כימעט כי לדעת נוכח ברדיו, אבנרי של לדבריו שהקשיב מ׳
 המתפרסם הכנסת, בפרוטוקול אהד. מישפט אף לגמור לו ניתן
 שניות כמה כל מופיע זה, לגליון המצורף לבוחר הדו״ח בדף

הבית.״ ספסלי. מכל ״קריאות : הפסוק
 מרדכי המיקצועי הצעקן של בניצוחו צעקות, של מקהלה כלומר:

 הצי־ של קולו את להשמיע מאבנרי למנוע ניסתה מרפ״י, סורקים
 קרוב — שהוא ציבור בחברון, להתנחלות המתנגד הגדול בור

בארץ. רוב — לוודאי
 רבדיו על השלמה, ארץ־ישראל מחנה מצד זו מאורגנת בריונות

 הפסי־ וגווני־הלוואי הפאשיסטיים, ואף הדתיים־קנאיים הלאומניים,
 לידי ובאה לכנסת, חדרה היא בארץ. לאחרונה מתפשטת כופאתיים,

אב ואורי כהן שלום נגד שאורגן רווי־השינאה במסע־הלינץ׳ גילוי
 יורדת שהיא הפלא מה יהודי״. ״מיהו החוק על התימה בעת נך,
אחרות? לשכבות גם

נאן ■סרו! לץ זה ^
ר ש פ א ־ שח אי  החוג׳ את לתופעה האחריות מן רד ל

 והפוחד בחול ראשיהם את הטומנים ה״טובים״, רליים
 מליאת־הכנכ מאולם שברחו חברי־הכנסת הם כאלה למאבק.
 המו החברים כגון בחברון, ההתנחלות על ההצבעה נערכה

המתונים העיתונאים הם כאלה ואחרים. מפלגת־ד,עבודה
.. מסויימים.

 פחד. בגלל בעיקר ניצח שבהן בארצות ניצח הפאשיזם
 משום גם בארץ. יהיה ולא יקום לא הדבר אולם יריביו.
 זו בארץ שיימצאו מפני וגם לנצח, לו יניח לא הרחב

 אלה כל המערכה. מן יברחו ולא יירתעו שלא לוחמים
ומכשיר. מוקד הזח בהעולס ימצאו

 כלפי אנשי־החושך כל של שינאתם בוערת כך משום
 יעשו אולם אישית. אבנוי אורי וכלפי הזה, העולם
הזה. הקול את ישתיקו לא הם — יעשו כאשר
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