
עברית שבויו בארץ והיחיד הראשון הספר

ה ב ה ם א י י נ ש ב

 הכי את נהדרים עירום צייומי 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 תון עותקים
הודרת כריכה מי פורמט * מ  משובח נייר * אלבו

בלבד ל״י ו2 — של במחיר זה וכל
 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר

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

 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים כתוספת
ואמצעי־מגיעה. המיני הסיפוק

ח. גזור ל ש ו

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג בל של בחדר־המיטות

חצחרח / הזמנה
לכבוד

 מל״אביב. ,33144 ת.ד. חוצאת־לאור ,,אלבית״,
חספר את חוזר בדואר אלי לשלוח גא

ה ב ה א ם״. ״ שניי ________מס׳ שיק ר״ב ב
ל-----------------בנק על בלבד. ל׳׳י 12.— סך ע

 .18 גיל מעל שאני בזח מבחיר אני
ל---------------------------------שם י _______ג

מח.כתובמ_ חתי

חברים מועדון

אילופרוביזציה
ערב ערב

נס-ציונה פינת הירקון רח׳ ת״א,

ב_ו_ט_^ק
קובר״ את ״קוקי

האקסקלוסיבי לגבר
 30 גכירול אבן רה׳

(בפסג׳)
עינבר) לדיסקוטק הכניסה (מול

ריאלית יחנסיהה
י״ב י״א, י/ ט/ בוקר לכתות תשל״א הלימודים לשנת ההרשמה

במגמות עיוני תיכון

הומניסטית
ת י ל א י ר

 כימיים לבורנטיםבמגמות מקצועי תיכון
 גרפיקה-שרטוט

וד ה צי נ פ ו  א
ת ו ד י ק פ

 בגרות לבחינות הכנה כוללות המגמות כל
פטיפנדיות * נסיון בעלי אקדמאייס מורים על-ידי הוראה

 רדיראלקטרוגיקה
תעופה ■־ טלויזיה

ג י נ ח קו ת ד תו־ פ ן ו * ו ח ם ת־י כ רפת״נן דויפח ב בי א ־ ל ת
22 חברון 68 סוקולוב 33 רוטשילד 42 זיאלית שמריהו 1ד ברגר

 מודיעץ משנת
ריג דד

1 גר־כוכבא הנמכר, ע״י האזרח בית 30לוץ  אלגבי מסנה
55

 ■רמים,
 הרשמה,

9־1,5־8

12.

בעולם
בריטניה

 סינדרלה
חדשה במהדורה

 מעין היוו בבריטניה האחרונות הבחירות
 כמעט אחרי הראשונה בפעם מהפיכודזוטא.

 הרווק רווק. ראש־ממשלה נבחר שנה, 70
 ארתור היה כראש־ממשלה שכיהן הקודם
.1902ב־ — בלפור
 הבחירות שמערכת הסיבה אולי זאת

כל לא בצורה התנהלה באנגליה האחרונה
 את ליווה הית ״אדוארד שיגרתית. בך

 תוך אמר בפסנתר,״ רק — בחייו הנשים
 של ממתחריו אחד הבחירות, מערכת כדי

הבחי־ תיצאות אבל .56,־ד בן החזק הית,

מקי טבחית
— הפירסונזאיוז

הית ראש־מנדטלה
הנגר ובן —

 נבחר היה עוזר: אינו שזה הראו רות
נשים. של קולות ברוב דווקא
 ניסה וילסון, הארולד הית, של יריבו גם

 ״איך הומוסכסואליסט: הית כאילו לרמוז
 המחי־ עליית על לשפוט הית יהיה יכול
 מחירי עלו סנטים בכמה לו יספר מי רים?

הביצים?״
 שנבחר אחרי לפרוטוקול. שאלה

 לו להציק המשיכו לראש־ממשלה, היה
נש הוא עיתונאי בראיון הנשים. בעניין

 להיות צריך שראש־ממשלה ״אומרים אל:
כך?״ על דעתך מה נשוי,

 ראש־מם־ להיות כדי מתחתן אדם ״אם
 ראש• יהיה לא הוא — טוב יותר שלה

 הית השיב טוב!״ בעל ולא טוב ממשלה
בתוקף.
רישמיות? בקבלות־פנים הרווק יעשה ומד,

הית. השיב הפרוטוקול,״ בשביל שאלה ״זו
 נשות הפרוטוקול: השיב הבחירות אחרי

 כמ־ בתורנות לשמש יכולות אחרים שרים
רישמיות. בקבלות־פנים ארחות

 של בחייו אשד, קיימת זאת בכל אך
 עליו: האהוב בתחביב להתעסק הממשיך הית,
 השווה יאכטה בעל הוא מיפרשיות. שייט

 שזכתה הבוקר, ענן בשם ל״י 60.000
 ג׳ון נמצאת ועליה מירוצים בכמה בפרסים

כטב המשמשת ,32ה־ בת הבלונדית מקי
הספינה. חית

 להתחתן עמד הית כי אומרת השמועה
 על הפנויות בשעותיה העוסקת מקי, עם

 שלא כדי זאת דחה אך בפירסום, החוף
בחירות, כתימרון הדבר יתפרש

 השמועה, אומרת שנבחר, אחרי ועתה,
 סבל, של ונכדו נגר של בנו הית, עומד

 ראש- לאשת שלו הטבחית את להפוך
הממשלה.

1716 הזה העולם


