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 שאין מנהג קיים דומיניקה באי
 אחר מקום בשום ודוגמה אח לו

 שפת־ יש זה באי לנשים בעולם:
 שהגברים משלהן, מיוחדת דיבור
 דוברים ואינם אותה יודעים אינם
 בינן לדבר הנשים יכולות כך בה.

 רק הנוגעים בענינים עצמן לבין
ב ימצאו לא גברים ואמנם, להן.
 נשים אבל בכך, רב עניין ודאי

 על רבה בהתלהבות ביניהן מדברות
 בגמישד כי ״מרסי׳׳ של הגמישונים

 של בעייה אין ״מרסי״ של נים
מת הם גמישותם ברוב — התאמה
 עד 1.50 (מגובה אשה לכל אימים

 68 עד 45 וממשקל מטרים 1.75
 המסים משמחת: בשורה ועוד ק״ג).

 מחיר אבל מאד, עלו גרבי־מכנס על
 עלה לא ״מרסי״ של הגמישונים

בינתיים!
*

בנדבי ת1נואנוינ נשים

* פיק יוסף *
מעולה חייטות

63906 טלפון ,32 הרצל רח׳ חיפה,

 ידידיו, לקוחותיו, לכל מאחל
ישראל בית ולכל מכריו
ומבורכת טובה שנה

 ״אמקור״
 לשוק מוציא

למכוניות רדיו
 ״אמקור״, מוצרי של המגוון למבחר
 למכוניות. רדיו מקלט כעת מתווסף

 ניתן ״אמקור״ למכוניות רדיו מקלט
 ללא המכוניות, סוגי בכל להתקנה

למק צורתם. או בגודלב התחשבות
קלי המאפשרת גבוהה רגישות לט
 תינתן לרוכש קשים. בתנאים טה

 החרושת בית (ע״י לשנתיים אחריות
ב ייעשה המכשיר שווק ״אממן״).

 רדיו ומרכיבי ״אמפא״ אמצעות
מוסמכים. למכוניות

במדינה
ת עו י ד

ת  — מילה ביי
ליהודיס אטון

ה העם של לניוונו תגרום ״ברית־המילה
 לאי־התפת־ לטימטום, גורמת היא יהודי.
 ומשום — הגולגולת של המלאה חותה

 הנימול, התינוק של — המוח של כך
מדי." מוקדמת מינית ולהתבגרות

 סטו־ פיבישביץ, אדיר של לדעתו וזוהי,
באוניבר למיקרוביולוגיה שלישית שנה דנט

 שממנה הגדולה הסכנה בתל־אביב, סיטה
 שעה ויפה — ישראל עם את להציל יש

 לצאת אדיר מתעתד כך, לשם קודם. אחת
לימודיו. את כשיסיים מייד הסברה. במלחמת

ועולה, צעיר כמדען השדיים. לכרות
 כלומר, לטענתו. מדעי הסבר גם לאדיר יש
סו־ המילה, הנחה. אלא הסבר, בדיוק לא

פיכישביץ סטודנט
— לחתוך לתת לא

ה בפעילות להפרעה גורמת הוא׳ בר
 הוא, מסביר שנדרש, מה כל הורמונים.

 ביצוע באמצעות הטענה את להוכיח זה
בעכברים. מילה ניסויי שורת
ד לטענות בקשר ומה ע  ברית־מילה? ב
ההיגיי לעניין אשר מוחצת: תשובה לאדיר

 רחצה על־ידי זאת לפתור אפשר — נה
 סרטן־הפין מקרי למיעוט ואשר פשוטה.

 מחשבה קו שלפי הרי — נימולים בין
 שדיהן, את לנשים לכרות היה צריך זה,

השד.״ סרטן ריבוי בגלל

ה נוצריה. עם רק - להתחתן
 שלו התיאוריה את פיתח הצעיר סטודנט

במע בהן שנתקבל תגליות בעקבות לא
סיפ באקראי לידיו שנפל לאחר אלא בדה,

 בסכנות הדן בר־טובה, בשם חיפאי של רו
ל נראתה התורה המילה. של הנוראות

אותה. מפיץ החל והוא אדיר,
ית שכאשר אמונתו, חזקה כך כדי ועד

 ״אחרי נוצריה: עם רק זאת יעשה חתן,
יהו עם אתחתן ״אם הוא, מסביר הכל,״

ילדינו.״ את למול לדרוש עלולה היא דיה,

ט פ ש מ
 מפתה לא
רען את

לפ הדואר, הנהלת אל שהגיעו התלונות
ל הזוכה מהסוג היו שבועות, מספר ני

 רמת־ מתושבי כמה ומזורז: קפדני טיפול
 קיבלו לא כי בנפרד, אחד כל התלוננו, גן

 אליהם שנשלחו מלווה־הקליטה איגרות את
האוצר. משרד על־ידי

העל הדואר של קציני־הביטחון חקירת
 נועדו שכולן איגרות, בתשע שהמדובר תה

 של החלוקה לאיזור שהשתייכו לכתובות
ש האיגרות ערך מיכל. מרדכי אחד: דוור

ל״י. 3,000 נעלמו:
 הסניף מנהל נסהטה. — ההודאה

 זימנו הדואר של וקצין־ביטחון מיכל של
 יודה אם כי לו הבטיחו לחקירה, אותו

 כאשר במשטרה. תלונה יגישו לא ויחזיר,
במ הביאוהו לחץ, הפעילו השתכנע, לא

רמת־גן. משטרת לתחנת כונית
 מיכל שינה המשטרה תחנת סף על

 חוק״ שני האיגרות. בגניבת הודה טעמו,
להבט־ ביחס ביותר כגמישים נתגלו ריו

ה העולם36 1726 הז


