
דניש של סקופ
בלבד הזה־־ ״העולם לקוראי

ט פריטי רשימת מופיעה 58 בעמוד  במכירה הנמצאים ריהו
ת מיוחדת הארץ. ברחבי דניש בחנויו
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 את כבר ועברתי ג. ש. שמי
 להודות לי נעים לא .40זד גיל

 למדתי לא עוד היום עד אבל
 :סיפור אותו תמיד לשחות,

 בחוץ. ואני. במים והילדים בעלי
 בחי את לקחתי שבועיים לפני

 בשיטה שחיה לשיעור 4ה־ בת
 הלימודית בבריכה הטבעית

 שמריהו שבכפר ״השדות״
 ),09.00—16.30 052־70824 (טל.
 לומדים 60 בני גם ראיתי ושם

הצ אומץ, תפשתי לשחות.
ו המתאימה, לקבוצה טרפתי
 אני שיעורים 5 אחרי היום,
 מי רק עמוקים. במים שוחה
 כמה מבין לשחות יודע שאינו

שמחה. אני

 בעיות
□ טי  ולב

המין בחיי
ת א ס

זידמן מרדכי חד״ר

רשפים הוצאת

ו ת
טרמפ
לחייל

ת דו ד מו ת מ אר על ה תו

׳80 המי□ מלכת
שפים תגענה  הארץ רחבי בכל לנ

ם סי בו טו או ם ב חי רוו מ ם ה גי ז מו מ ה של ו

/0 ב/ג״כז 1131 - י1
51יוחדו0 5וו1י/0(715״רוו5ז7 אוטובוסית

0־91/0□ יחי !£133714 4 3 32145 .7ט -אכיכ731 .34 7

־במדינה
אדם דרבי

אבר־נעין ועל ^■דחו
ש? המדוייקיס מימדיו

 של מינו אכר
 שתצהיר הוגשו הנאשם

לבית־המישפט
 ראש אורך כי בזה מצהיר ״אני

 הוא זיקפה, במצב שלי,' אבר־המין
ס״מ. 3,5

שלי, אבו־המין ראש אורך ואילו

 למעלית והמוביל לאולם־המישפט,
 ושאלה המשיכה התובעת העצירים.

 השיב והוא האבר, את מדד במה
הנוכ סרגל. בעזרת זאת עשה כי

ו הסניגור היו המדידה בעת חים
המעצרים. שוטר

ה של מטרתו זו. אחר כזו
 אמנם אם כי להוכיח, היתה סניגור
 של אבר־המין של ראשו מימדי

 יתכן לא גדולים, כה הם הנאשם
 הקטינות, לבנותיו אותו שהחדיר

בבתוליהן. נותרו ושהן
אנו מבחינה מזעזע שהוא בתיק;

 אמסטרדאם הגברת האשימה שית,
האח־ שבמשך.השגים ,42 בן גבר

אמסטרדאם פרקליטה
הסמיקה

המין אבר־ על התצהיר
נמדד

 2כ־ הוא במצב־זיקפה, כשאיננו
״מ.״0

 הנאשם, בידי חתום זה, תצהיר
 ועורו־ לפירסום, נאסר שמו אשר
 השבוע הוגש ליכט, אריה דינו,

 בבית״המישפט שרחמן, אורי לשופט
בתל־אביב. המחוזי

 אמסטרדאם, יהודית עורכת־הדין
 גבר נאשם שבו זה, בתיק התובעת
 הקטינות, בנותיו שלוש בבעילת
 הנאשם את חקרה אבל הסמיקה,

 אבר־ את מדדת ״היכן תצהירו. על
 כי ענה והוא שאלה- שלדי״ המין
הצמוד הקטן בחדרון זאת עשה

 קודם מגונים מעשים עשה רונות
 כיום שהיא הבכורה, בבתו כל
 .7—10 בגיל היתד, כאשר ,17 בת

 אם ממש, אותה בעל 10 גיל אחרי
 כדי עד אבר־מינו את החדיר לא כי

עז הילדה כאשר הבתולים. ביתוק
ב ללמוד ויצאה הבית את בה

 התחיל ,12 בת בהיותה פנימייה,
ה באחות מגונים מעשים לעשות

 וחצי. 6 בת אז שהיתה בינונית,
 לגיל הגיעה כאשר אותה בעל הוא

וחצי. 8
שאביה הבכירה לבת נודע כאשר
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