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 כל את לך מציעה האיים 1000 ארץ - יוון
 מחירו בחצי אירופה תענוגות
 רחצה חופי היסטוריים. אתרים תרבות. אוצרות

 משגעים איים ויאכטות. צלילה מוערוני חלומיים.
 מהנים בילויים בידור מרפא. מעינות המרהיב, ביפיים
 תוססים. קניות ומרכזי

 רחבה ביד ולבלות ליהנות תוכל ביוון אכן.
 1 לקניות רב כסף לך ישאו ועוד ־ ההקצבה כספי מתוך

יותרו שווה כספך ביוון כי
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ל נגרם משפחתי סקנדל ל והלורד הליידי בג
בהפי־אנד... הסתיימה הזוג בני שני בין הקולנית המריבה

בנימין ל. מאת:

 כראוי. מבוסס היה — הלורד עם בו בוגדת אשתו פי ב. צבי של החשד
 הלורד, על בשנתה מדברת אשתו את שומע הוא לילות במה זה

 ממש אהיה אני — יפה... שהוא ״כמה פניה; על אושר כשהבעת
וכדומה. אתו״ מאושרת

בטו שתקת? למה בכנסת, קדנציות שתי
כמו החושביס הכנסת חברי בין שיש חני
 לנהל כזו אטומה לאישיות נתנו למה הו׳

עניינים?
חיפה זוקין, בלה

 אבנרי שכתב הדברים אותם את 8
 בעת בכנסת אמר הוא שעבר בחודש

 כראש־הממשלה מאיר גולדה של בחירתה
מכן. לאחר אחרים .נאומים ובעשרות

 ונשיא גולדה בין שציטטתם ...הדו־שיח,
 בבית־ שנערכה הפנים בקבלת המדינה
 הזה (העולם העצמאות יום ערב הנשיא

 חוש עדיין נותר שלשניים מוכיח )1913
דברי את ברצינות נקבל לא אס הומור,

 העם״. את להחליף ש״לא מוכנים שהם הם
שאח האלה הזקנים את לראות מעודד זה
 עדיין מסוגלים הם לנו שעוללו מה כל רי

חשבוננו. על לצחוק
תל־אביב סימן־פזוב, מאיר

 היה שאבנרי מפרסמים הייתם ...אילו
 לראשות רבין יצחק את שהציע הראשון

 במפא״י, במרכז הבחירות לפני הממשלה,
ב זוכה היה פרס שמעון כי ספק לי אין
מוחלט. רוב

ירושלים חדפון, עזרא
תמי על תצטערו שלא לכם ...מאחל

ברבין. כתכם
פתח־תקווד. מבורך, ניסים

-המתגלגלות ג?7ג
כתב את 1910 בגיליון לקרוא התפלאתי

 ״הקבוצה על כשכותבים המתגלגלות. תכם
 חדש ספורט ״ענף על1 או בארץ״ הראשונה

 שנים כעשר שזה לדעת חייבים בארץ״,
גל קבוצות שלוש בחיפה פועלות כבר

 של בהדרכתו סקטים) על (מחליקות גליות
 חיפה עיריית של ובחסותן יורדן אהרון מר

 לדבר שיגעון מתוך בעיר. הפועל ואגודת
ב לגלגליות החוג את יורדן מר החל

 אחרי.הרבה היום, ביותר. פשוטים תנאים
 לרשות עומדים קשה, עבודה של שנים

 וכמו בעיר מקומות בכמה מיגרשים החוגים
 מקור מה יודעת לא אני משוכלל. ציוד כן

 אך זה, נושא על שלכם האינפורמציה
 אינה שפירסמתם שהכתבה לציין עלי

מדוייקת.
הנגב .1.1 מגן, קייבוץ לכדו, בלה

ב שגם לשמוע שסח הזה העולם 8!
תל־אביב. את חיפה השיגה הסקטים תחום

פילוסופית בעייה
 מבחינה נראית הערבים, עם בעייתנו

 חברו על יקום אדם כל כך: פילוסופית,
 והאחר במידה, ורק ואך במידה, להרגו,

 הרגשה יש לערבים לקיומו. סכנה יהווה
 הערבי ואצל ומאחר אדמות. להם שלקחו
 רום את מהווה אדמה לקיחת של בעייה

 לקחת שאם הרי — שלו הערכים מערכת
 ואיימת קיומו על איימת אדמתו את ממנו

 גס אבל מכיר. שהוא הרעיון פיסגת על
ה על איום היא שטח לקיחת לישראל

 להתגונן ישראל נאלצת כך משום קיום.
שט על מתנפלות אלה אם שכנותיה מפני
 הוא המילחמות כל יסוד כלומר: חה.

המדינות. בהיווצרות
 1465 ד.צ. צה״ל, הזרוכיץ, צביר,ה ■

לאורגאזמה חזרה
(העו עין־גיל אביבה של מאמרה

מס משקף אינו )1908 הזה לם
 שהיא מה כל בלבד. שלה אישיות קנות

 נסיו־ מדעי. באופן מכבר זה הוכח מציינת
ה החוקרים זוג ע״י שנעשו מדעיים נות

 מיספר במשך וג׳והנסון מסטרס אמריקאים
 שהאורגאזמה ברורה למסקנה הובילו שנים

 השמצות (דגדגן). בקליטוריס מקורה באשה
 אינן אחרת או זו אשה אודות אישיות

 שנערכו בבדיקות שמדובר כיוון רלבנטיות
 בשרת הגילים קבוצות בכל נשים מאות על

אובייקטיבי. מידע המספקות אלקטרודות
 את מנפצות האלה המדעיות העובדות

ה המין באבר הצפון הכוח על המיתום
 מידותיז ושאר רוחבו אורכו, כלומר, גברי.

ה לגבי חשיבות בעלי אינם הפנים, של
 המשותק גבר גם האשיה. של המיני סיפוק

 אשת להביא יכול התחתונה גופו במחצית
 שהוא אפילו להניח ויש אורגאזמה, לידי

הקרי יותר. יצליח גם ולכן יותר יתאמץ
 נפוצה תופעה היא הנשים של המינית רות

 נשים אין למעשה אך מדהימה. במידה
 ובני־זוגן ׳שהן נשים רק ייש פריג׳ידיות.

 להטיל אין האשה. מיניות על מידע חסרים
 לא היאשה של המינית הקרירות אשמת את
 אלא כפרטים, הגברים על ולא הנשים על
 הנשים של הסיניות את הרואה החברה על

מעוותת. ׳בצורה
גבעתיים כהן, א. ד״ד

 לאתר או מטבעו, קנאי אינו ב. צבי
 כל כמעט עצמם על חזרו שהדברים

 החליט והוא חשדו התגבר — לילה
לכת. מרחיקי אמצעים מייד לנקוט

 וציווה אשתו את העיר אחד בוקר
 עם יחסיה מה מייד לו לומר עליה

אש ן לורד אותו בכלל ומיהו הלורד
 תחילה וניסתה מר בבכי פרצה תו

הכל. את להכחיש
 להסתיים היתד. עלולה הפרשה כל
בב שפגשה השפנה אלמלא רע בכי־

 ״למה בתמימות: אותו ושאלה עלה
 ?״ לאשתך גם לורד יהיה שלא

 והשכנה גברה הבעל של תדהמתו
 לורד יש לי גם יש? ״מה הוסיפה:

 אתו!״ מאושרת ממש ואבי בבית
 הבעל של סקרנותו הגיעה סאן

לשיאה.
 את וראה השכנה לבית פרץ הוא
בפעולה... הלורד
 מכונת את לראות יכולה את גם

בפעולה! לורד הכביסה

1
 או קריסטל ליידי את לבית קחי
 הטובות הכביסה מכונות קריסטל לורד

 מייד ותגלי — מכולן והחסכוניות
 גם — בהן נמצא שאינו יתרון שאין

אתן... מאושרת תהיי את

ה סוגי לכל הכביסה ׳תוכניות כל
 ציפוי מעלות, 100 עד הרתחה כביסה,
אקס עיצוב חלודה, המונע אימאייל

בל טכניים שכלולים ועוד קלוסיבי
עדיים.

 התאהבה צבי של שאשתו פלא אין
ראשון. ממבט — קריסטל ׳בלורד

לשבו לביתך הלורד את הכניסי
התחייבות. כל ללא נסיון עיים

לעולם. אותו תוציאי לא את
(מ.)

7 1914 הזה העולם
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