
 בעיות
 ולבטים

המין בחיי
מאת

זידמן מרדכי רד״
רשפים הוצאת

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

ס
אידיאל פוסוס

 תל־אביג 110 גבירול אבן
 אנטוקולטקי) (פינת

217118 ,127117 טלפיו

סיון־ עם להתרחץ תעטג מסבון יותר הרבה
___________________£ 2 7

מכחכים
 ז)2 מעמוד (המשך
 לא המערבית. בגדה זולות אדמות

 כמו בדיוק נשפך נקיים שדם רק
 שאונסים אלא הגיטאות, בתקופת

וכבו הערבייה האשד. צלם את גם
דה.

 יהודיה בבחורה כאן מדובר לא
מדו תומתה. את מרצונה שאיבדה

 חברת״ .15 בת ערבייה בילדה בר
 גם תדעי: הן כהן, גאולה הכנסת

פיסי. אונס הוא רוחני אונס
 של לצידה עמדת כיצד לי זכור

הפכ ושכמותך את היורקת. מזל
 איזו לאומית. לגיבורה אותה תם

 15 בת ילדה שונה במה צביעות.
1 שותקת את מדוע 7 היורקת ממזל

חיי הורגים. משילה מתנחלים
לה מוכנה אינך ואת אונסים, לים
פי בדו־קיום לחיות שאי־רצון בין

אי־קיום. רושו
דסקלו, ויטה רחל־

פתח־תיקווה

!דוודם3( קריטריווים
 יחס נגד מוחה הקורא

 של הממציא אל העיתונות
מרידור.

כלי־התיקשד ואנשי העיתונאים

מרידוד שר
? אשם

ברמן ממציא
7 לא־אשס

 כסוחרים על־פי־רוב נוהגים רת
 צר־ -מאוויי את לספק המשתדלים

המא סילוף או עיוות תוך כניהם
 השיוויון, הצדק, האמת, למען בק

וכר. ההגינות
 הנחפד הבהול, הלילי, המצוד

 ברמן האזרח אחרי והסנסציוני
 די היה מרידוד) המצאת (בעל

 ברורה בצורה גילה הוא מכוער.
 הם המראיינים את שמעניין שמה

 שאין צדדיים אספקטים מיני כל
ההמ של למהותה קשר שום להם
צאה.
אש מרידוד ומר ברמן מרי אם
 של שלמה בשורה — נניח — מים

 העונש עליהם יוטל־נא אשמות,
הנאמ אך — החוק לפי המתאים

 מחייבת ולאמת הישר להגיון נות
 לפי לגופה, להמצאה להתייחם

וכלכליים מדעיים קריטריונים

וג׳יי־אר סו־אלן
והבעל המאהבת אחות

ס א ל א ד י ח
 טכסאסי. בוקר של מלבושו פריט — נבונה לפותרים

:בוכע ץ למה
ץ הסידרה נקראת מה ם ■ש ל ע •
 בטכסס עיר ג. ברעננה חנות ב. ברמת־השרון חנות א.

האידישאית. בהטייתה ״דלות״ המילה על־שם ד.
 עם התל־אביכית בגורסה ישחק הגמן לארי אם •

:יהיה הוא מהסידרה רווחיו
אנטי ג. מג׳יי״אר עשיר פחות ב. מג׳יי-אר עשיר יותר א.
חדש. עולה ד. שמי

ז כג׳יי־אר ירה מי •
 סו־אלן של אחותה ג. שלו המאהבת ב. קריסטין א.

ורוזנבלט. סטבסקי ד.
ז וריי דינר כין היחסים מה •
 ריי של החורג אשת־אחיו את אימץ דיגר כי טובים, א.

 תושבי שניהם כי טובים, ג. ביואינג נלחם בארנס כי רעים, ב.
 עם התחתן לא דיגר ריי, של אביו בגלל כי רעים, ד. דאלאס

:ישראל עם אז לארץ, יבוא ג׳יי־אר אם •אלי. מיס
 יבקש ד. בו יירה ג. אותו ישנא ב. אותו יאהב א.
הלוואה. ממנו .ל שייך יואינג לוסי של ליבה • . .

(הלוואי). לי ג. (ג׳והן) לי ב. (מקלוסקי) לוי א. :נפט כעיסקי להרוויח ממשיבה יואינג מישפחת •
כי ג. מרידור המצאת למרות ב. מרידוד המצאת בגלל א.

זזו. 19 רזזזזזדבארץ. ביקרו לא הם

הת או קשר שום וללא טהורים,
 או הטובות לתכונותיהם ייחסות
 הרע או הטוב לעברם או הרעות

 מאחריה. העומדים האנשים של
אמירים כפר זמיר, שלום

♦

{3 ציונות י א7ל ב ח1ר
לטלוויזיה• המלצה

).2201 הזה״ ״העולם רום
מק לשעבר הסטודנטים ראשי

 עתה מגיעים חרות של העסקנים רב
חברי־ :במדינה לעמדות־מפתח

 קליינר מיכאל מילוא, רוני הכנסת
 וממעשי־ מדיבריהם רייסר. ומיכה

״לאר רוצים הם כיצד מתברר הם
 ואיזו הישראלית, החברה את גן״

ו אלה כאשר לה תהיה דמות
מפתח. לעמדות יגיעו שכמותם

 ארץ הטלוויזיה תוכנית לדעתי
ציונות זוהי ביותר. חשובה אהבתי

 מענייני חמשיר,
:דיומא

 ) מרידוד בבחירות זעק
 / אפתור!״ האנרגיה ״בעיית
 של ממוחו / התגלגל הרעיון

ה לפי היא האמינות ] נוכל
מקור.

בולטימור ;לוין, תרצה

 המסורת על לשמוע מדכאות, בלי
ולראותה. מדור־לדור שהועברה

בתוכ תרבה שהטלוויזיה כדאי
מסו בהן ששזורים זה מסוג ניות
 חשוב זה וישראלי. יהודי והווי רת

העם. של הזהות לתודעת
רמת־גן אלץ, מיבל

ה אם ל •שלמי א
דייסר קומיסר

החברה פני

או דברי את קרא הקורא
 מיכה הח״כ על אבנרי רי

 על הכתבה ואת רייסר
 (״העולם חרות צעירי
ומז )2122 ,2124 הזה״

תו על עמד שכבר כיר
(פו- שנים לפני אלה פעות

 מיכה השמיע טלוויזיוני בראיון
 תרבות, בענייני דעותיו את רייסר
 מקרב ״מכריו״ את וחברה. אמנות

הפ לא הוא לשעבר הסטודנטים
 אורי שהעתיר השבחים כל תיע.

 דברי ״גיבוב ראשו: על אבנרי
)16 בעמוד (המשך

ה העולם£ 2327 הז




