
 לאלהים — כמוכם) לעומק״, ״תדרוך כתב
 לא פלפם במאמרי מקום, מכל פתרונים.

וכא ״ריגול״, המילה אחת פעם אף נזכרה
 של ה״חשאי״ לאופי הכחשתי נזכרה מור

ה״תדריכים״.
 גם — ״ריגול״ המילה את הוספתם אתם

 באותיות וגם הכתבה של בכותרת־המישנה
 השמטתם וגם — המאמר בגוף שמנות

 חשאי אופי לשוות הנסיון לכל הכחשתי את
הנ״ל. ל״התיעצויות״

ירושל-ם אליאב, בנימין

ה מל הסתמכה לא הזה העולם כתבת #
תיו על אלא סיימם, בניו־יורק כתבות  כתבו

 לא שם אובזרבר, בניישונל מושר לורנס של
אליאב. הקורא של ההכחשה הופיעה

 צורך היה מדוע מסביר אינו אליאב מר
המח כללי כל לפי שהוקם פיקטיבי במוסד
ת, שולמן גב׳ בהנהלת תרת, רי  כדי המיסתו

הי — לברה״מ הנוסעים יהודים לחדרן  וזו
 העסקן על־ידי שהושמעה העיקרית הטענה
עתו ג׳ופטס שאול היהודי  בני נגד בתבי
ברית.

 אינה ״היא ■
. כתולה . .

 ),1713 הזה (העולם האחרון, בגליון
 אי־ היו המפתה, הכותרת, תחת בכתבה
דיוקים:

 והיא בתולה אינה גולני, יהודית הנערה,
 נשלחיז היא אלי. שהגיעה לפני זאת עשתה
 להשמיציני כדי בני, של אביו על־ידי כנראה
שישמשו כדי והוכחות ראיות להשיג ובכך

ו עדן
 את לפיצויים. בתביעתי ולהכשילני לטובתו
 ארונות, די יש לי עבורה. לקחה הארון
להיפך. ולא ממני כסף קיבלה והיא

תל-אביב עדן, חמדה

ילדים י■
לנשואין מחוץ

 נשים, אלפי עשרות כמה בארץ חיות
 בגפן. לחיות עליהן נגזר הנראה כפי אשר
 חסרים אשר גיל בתקופות נולדו חלקן

 לא פשוט ומרביתן עבורן, גברים מספיק
 עדינה, בלשון להתבטא אם חתיכות, מספיק

האמת. זוהי
על קיבל אלו מנשים מאד ניכר חלק
טרם זאת בכל אך הדין, גזר את עצמו
אף ולו ילדים ללדת התקווה את איבד
אחד.

 גושפנקה איזו ותהיה שבמידה לי נראה
 לרשום האפשרות כגון זה, לענין רשמית

 שם ציון ללא האם של בתעודת״זהות ילד
 לחצי לאומי ביטוח מצד תמיכה או האב,
 קיום עצם הלידה, לאחר הראשונה השנה

 אשד, בזכות המכירה רשמית נשים אגודת
תוסיף נשואים, מסגרת ללא ילדיה לגדל
 שכן נשים, של ניכר מספר בידי רב אומץ
מהמש נידוי בחשבון, להביא יהיה עליהן

ה מהחברה מחלק או מיקרים, בכמה פחה
אותן. סובבת

 זה, מסוג נשים של כנם לארגן צריך
הבעייה. את לפתור כדי

תל-אביב רכות, מני אחת

בכתבה. שונה השם •

 מכתבים השולחים קוראים
כק אותם לנסח מתבקשים

 למצר־־ תינתן עדיפות צרה.
למכתכיהם. תמונות פים

1715 הזה העולם

 על פרטים
 הנופש אפשרויות שלל

 ובאילת שייח א בשרם
 ואצל ארק-ע במשרדי

ת. סוכני הנסיעו

טוס
בארקיע

עברית שבויו בארץ והיחיד הראשון הספר

...

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

וארה״ב. ארצות־אירופה בכל ספורים) חודשים תוך עותקים
 משובח נייר * אלבומי פורמט * מהודרת כריכה

בלבד ל״י ו2.— של במחיר זה וכל
ר__________ להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר ו ז ___________ושלח ג

חצחרח / חזמנת אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר
ת ב ועניני מלא הסבר מלווד ותנוחה תנוחה כל י ר ב ת״, ע אלני  תל״אביב. ,33144 ת.ד. וזחגאח״לאור ,,

ת חוזר בדואר אלי לשלוח נא תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים כתוספת  הספר א
-------------מס׳ שיק ר״ב בשניים״. ״אהבה ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג כל של בחדר־המיטות




