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חברות! ולפירוד לגירושיו סוף
אהבה לן ותשיב שלך תשאר היא

 להוצאה חברה פרופסור, ע״י לאור שתוצאה הסגרה בחוברת
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 מספקים בלתי מין מיחסי כתוצאה מאושרים בלתי ובהחלט בריאים גברים
מדי). מהר (המסיימים ומאכזבים

 עליה להתגבר כיצד הקורא את ומלמדת זו בעיה חושפת ההסברה חוברת
 אודות הכל חשוב, מידע יתווסף החוברת לקוראי מספקים. מין חיי ולקיים
 תנוחה. בתמונות מלווה ומספק. שתרצה ככל ארוך אהבה משחק
 רמת- ,8 גרונימן ש. ד״ר :הבלעדי המפיץ אצל להשיג ל״י. 20.— המחיר

 ותקבל/י תל־אביב, ,17100 לת.ד. דואר המחאת / צ׳ק שלח/י או אביב,
_________________________________________לביתך. החוגרת את

)6 מעמוד (המשך
 מילחמה, בכל אנשים בסיטונות שהורגים

 לאף מפריע לא שלהם, המוח עם יחד
 המת המוח אכילת טובה דעתי לפי אחד.

(בשטויות). החי המוח מניפוח
תל־אביב לבני, צבי

גזענות
ציונית

 הזה (העולם בנקאות לסיפור מתייחם אני
 ״חת, האחרון: במישפט נאמר בו ו),927

ה זנבר, התפטרות. הגיש ההגון, הייקה
 אפשר האם מתפתל." החמקמק, הונגרי
 מאמר־ של זה לחלקו מהותי הסבר לקבל

 כל כי יקה, הוא כי הגון חת האם ? כם
 ומה לדוגמה) פרידמן, (מוטי הגון יקה

 הוא כי חמקמק, הוא האם לזנברז בקשר
 מפני או הונגרי, שהוא מפני או זנבר,
 זוהי האם ביחד? הולכים הדברים ששני
שו כותב של גזענית אנטי-הונגריות סתם
 אם למשל, כותבים, הייתם מה אלה? רות

 מארוקאי? או גרמני ערבי, היה זנבר
המד ציונים כמו כותבים אתם בכלל,
 שיש להראות מנת על המוצא את גישים
גלויות. קיבוץ

 נהריה כן־עמי, רן
 העולם בן־עמי. הקורא עם הצדק •
המאוז האנשים על מידע למסור נוהג הזה

 ארץ־ מיקצוע, גיל, נמו בסיפורים, כרים
 להמחיש נדי חיצוני, תיאור ואפילו לידה

בל בשמות ולא חיים באנשים שמדובר
 בניסוחו. (הצבר) הכותב נכשל הפעם בד.

התעללות
ז דימונה כמישטרת

 בתא- כרגע הנמצא עציר של אביו אני
 עם נסע בני דימונה. במישטרת המעצר
 לטענת צבאי. ברכב כטרמפיסט חבריו

כש הרי אילת, במישטרת בחקירתו בני,
 בשוטרים אילת ליד המכונית נהג הבחין

 בני ברח. הוא אליו המתקרבים צבאיים
 שיחררו אילת במישטרת נתפסו. וחבריו

ב למישטרה לגשת מהם וביקשו אותם
 עדות למסור הטוב מרצונו הלך בני עירם.

 העדות, גביית בזמן דימונה. במישטרת
 בגניבת חשוד שהוא החוקר השוטר טען

שה חשב בני אותו. לעצור ועליו הרכב
 יוזמה נטל לו, להתנכל רוצים שוטרים
 המישטרה. תחנת את לעזוב ורצה לעצמו,
 אטדג׳י, בשם רס״ל אותו, שחקר השוטר

 משך רק שהוא טען השוטר אחריו. רץ
בני. נפל ואז אותו,

 שמועות אלי הגיעו זמן כמה אחרי
 הפילו .לא גביזון והשוטר הנ״ל שהשוטר

 למעצר התנגדותו בגלל אלא בני, את
 לתא־ הכניסוהו וברגליו, בראשו תפסו

 שלו. הצעקה קולות בקעו ומשם המעצר
 את לקחת המישטרד, לתחנת כשהגעתי

לעצ כדי בבאר־שבע, לבית־הטשפט בני
 את ראיתי שוטרים. תקיפת באשמת רו

 חבוש כולו כשהוא +,16 בן שהוא בני,
 הוא דם. של סימנים עם וכולו וחבול,

 סובל ושהוא מכות־רצח לו שהרביצו טען
 זה נושא להעלות רוצה אני מכאבי־ראש.

 על המפכ״ל, בפני וכן שר־המישטרה בפני
ב השוטרים של הברוטאלית ההתנהגות

 בבני. והתעללותם דימונה
 רפואי טיפול יקבל שבני רוצה הייתי

 שרס״ל אחרי וזאת פרטי, רופא על־ידי
 רופא לכלא להביא מרשה אינו אטדג׳י
 אל שהוזמן קופת־חולים, של רופא פרטי.

 כשביקשתי שעתיים. אחרי רק הגיע בני,
 לי ענה בגי, של מצבו על פרטים ממנו
 גם בסכנה. אינם ושחייו — סוד שזה

 מהבית, אוכל לו להביא בני ביקש כאשר
 האוכל את לאכול מסוגל שאינו מניית

 בטענה שוב נתקלתי המעצר, תא של
 בינתיים, זאת. מרשה אינו אטדג׳י שרס״ל

 שוןזררו בני עם יחד שנעצרו העצירים כל
 בתחנת־המישטרה. עצור נשאר בני ורק

 מגופו שייעלמו כדי זאת עושים לדעתי
 שקיבל מהמכות והפציעות הסימנים כל

במישטרה.
פרד אל

באמינות פגיעה
דימונה כהן,

 ראש בא אליה המסיבה, כי בעליל ניכר
 בלוויית פלד, ישראל הד״ר רמת־גן, עיריית

 כבתו(העולם שנתגלתה היפהפייה הצעירה
נר עוזי נרדם בה וההצגה )1926 הזה
 שדלוק להיות צורך אין הן. אחת — קיס

 שמסתבר היות זאת. לגלות כדי הולמס
 אירועים לכסות זריז צלם שולחים שאתם

 בין שבוע תמתינו שמא נוצצים, חברתיים
 תפגעו ולא למישנה, אחת תמונה פידסום

? באמינותכם
חיפה נאמן, א.

 שמואל הרב של תמונותיהם גם #
 ניר, אריה בתי־הסוהר, ונציב אבידור, הכהן

 גיליון, באותו אנשים במדור שהתפרסמו
הוס לא זו עוגדה מאורע. באותו צולמו
להסתירה. סיבה היה ולא תרה,

 מאמרכם את קראתי כי לציין הנני
 לחוג בקשר )1926 הזה (העולם אנשים

 ישראל, אוהדי אירופיים, פרלמנטים חברי
 לשם רק מלוננו. בבית ארוחת־ערב שערכו
 חדר־האוכל כי להודיעכם ברצוני עידכון

 כדי ביותר, יפה ובצורה ובזמן, מוכן היה
הרמים. האורחים את לקבל

ב 19.00 בשעה מוכנה היתד, הארוחה
ב למלון, הגיעו חברי־הפרלמנטים דיוק•
 יוסף מר ראש־העיר, בדיוק. 19.30 שעה

 חדר־האוכל, לפתיחת חיכה לא אלמוגי,
 חיכה אלמוגי מר האיחור. בגלל והתרגז

 וזאת הגיעו, לא עדיין אשר לאורחים
חדר־האובל. עם קשר כל ללא

חיפה כרמל, דן מלון מנהל הקש, י.

 הזה (העולם בעיתונכם לקרוא נדהמתי
לרא לשווק התחילו השנה שרק )1926
 מיסחרית. בצורה ליצ׳י הפרי את שונה
 ה־ המטע נמצא שבקיבוצנו מכיוון וזאת,

(להב זה פרי של בארץ היחידי מיסחרי
 וולקני במכון הנמצא הניסיוני מהמטע דיל

בבית־דגן).
 שנים שלוש כבר זה פרי משווקים אנחנו
 ברחבי סיניות ולמיסעדות שונות לחנויות

הטעות. את לתקן נבקשכם הארץ.
המטע, ענף רכז קילון, אורי

יסעור קיבוץ
תוקן. •
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כו למצוא ונסה דמיונך את הפעל

שתס שלמטה, לציור מתאימה תרת
לכו הצעות בו. רואה אתה מה ביר

 ת.ד. הכתובת: לפי לשלוח יש תרות
ההג ״קשקשת״. עבור תל־אביב, ,136

תפורסמנה. ביותר הקולעות דרות

1927 קשקשת

 של מימה בורח הדגים אחרון :•
החרצפים. בגלל תל־אביב

 מונסון נווה כן־ארי, דן
רב־שימושית. כביסה מכונת

 רמת-גן גיסים, גד
הארצי. במוביל חתך •

 ראשון־לציון גזית, הלל
 בן־ציון, יהושע שקע לאן עד י•
א״י־בריטניה. בנק מנהל

 באר־שבע מורביה אליעזר
 לעיני שהתגלה כפי הים נוף !•

 טי־ באוניד, הראשונה המחלקה נוסעי
טביעתה. לפני רגע טאניק

תל״אביב פרסקי, חנה
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