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p n pם המרק עי ט ם ה מ ח מ ה  ל«מ« ו
ת החורף בניו  בשלות מובחרות, מעג

ת. ם. ועשיר מזין ואדומו טמיני  בוי
ב פיקנטי, קדם מדק  כולם. על אהו

ת תו לבשל יכולה בעצמך א  או
ש תוך שלך במטבח מ ת. ח דקו

ר ש ר • כ ק מחי שקי פרוטה 280 מנות) 2־3( ה

״כבקשתך? תכניות לעוון וצונן
 קלאסית למוסיקה ״כבקשתך״ תכניות
 זו יצירה אחרי הנמשך מאזין, ביותר.

 תור איפוא, מזמין, היטב, להכירה
 שלהשמעת אלא ״כבקשתך״. בתכנית
לח יש זו בתכנית המבוקשת היצירה

 אפשרות יש רב. זמן כלל בדרך כות
 לפי ממש, כבקשתך תכניות לערוך
 הפצת מפעל לך. הנוחה ובשעה טעמך

 רשימה לך מציע ״הארץ״ של קלאסית מוסיקה תקליטי
 עוד הרשם מעולה. בבצוע נבחרות יצירות של ארוכה

 פנה עליך. החביבים התקליטים את ותרכוש היום
 או ההרשמה מתחנות לאחת התקליטים, מחנויות לאחת

 ,12״ של תקליטים לרכישת והרשם ל״הארץ״, ישר
ל״י. 10 של ,והזדמנות מוזל במחיר

 פופולאריות הן
ורוצה אחרת או

 בפשעים אשם הגרמני העם כל האם
 נאצים? היו הגרמנים וכל

 אנטי־ מחתרת היתד, לא או היתד, האם
ה המלחמה בתקופת כגרמניה נאצית

עולמית?
לק צריכה לא או צריכה ישראל האם

ה גרמניה עם דיפלומטיים יחסים שור
נוכחית?
 של הצגתם בבעיית לנהוג יש כיצד
. ? בישראל גרמניים סרטים . . !  
 בתר 1933־45 בפרשת (שדנה חוברת
ו לעברית תורגמה גרמניה!) ככי
 ).׳עמ 64(. לאור לאחרונה יצאה
 פרוטה 500 שלח בדאר קבלתה לשם

 ל־ רגיל במכתב בבולים או נייר בכסף
תל־אגיג. ,4627 ד. ת.

!פקידים
!תלמידים

!סטודנטים
ד ר,רשמו ו ם ע ו י ל■ לקורס ה

קצרנות
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים, (שני
.GREGG( גרג» ב״אולפן ( 

 (קמפינסקי), בר־קמא ח• המנהל:
 .5 גורדון רחוב תל־אביב,

ה ח ל צ ! ה ת ח ט ב ו מ

mm uw ת תי רו פ ס
— אורלב (אורי מחר עד

עמו 209 — עובד עם הוצאת
 ש״המספר ייתכן כי אם דים)

 אורי הקיבוץ״ בן הצעיר, העברי
 אם מטיל, איננו שוב אורלב
מי את עדינה, בלשון לנקוט

 הוא הרי הזדמנות, בכל מיו
ספ לגיבור זאת לעשות נותן
 עד אלא מחר, עד רק לא רו,
 מציפים ושתן פיפי די. בלי
הספר. עמודי את

 זכרו־ רק הם שאלה כמובן
 מחר עד גיבור של הילדות נות

״... עושה (״אני ה! ט מי  ״היא ב
 אורן מחטי על שוכבים ובוגדן
 את החוצה לדרך בסמוך יבשות
בק בידו מחזיק בוגדן היער.
 שתן מילאוהו כבר שניהם בוק.

 הבקבוק משותפים. במאמצים
.מלא כמעט .  בו. נעשה מה .

. . . י ל ו  העץ ליד אוחו נשים א
 ויחשוב: בדרך מישהו ויעבור

ששכחו.״ תה
.״. או:  לבית־ נכנם הוא .

 הוא נורא. צריך הוא השימוש.
;לעשות יכול ״ . . הת ״עושים .

״ה מסכימים.״; השתנה? חרות
 ועושה עץ ליד נעצר משוגע

;צרכיו את ״ . .  בוש אילולי .
 עליה״; משתין היה לה, להראות

ל ומראה מכנס מפשיל ״הוא
שלו.״) הפיפי את יהודי
'1 בקבוקים מספיק יש

 אין כי להיכתב חייבת האמת
ה גיבור של לחבריו הכל. זה

 לא. לא. קטנות. אחיות יש ספר
 אחות לי ״יש להיבהל: אין

 הוא אמא, יודעת, את קטנה.
 הסיר על בעצמו אותה מושיב

 הוא התחתונים. את לה ומלביש
 איפה יודע הוא איך לי הראה
״ ואיפה לפנים ר... חו א מ

ה לנושא חוזרים מיד אבל
 מכנסיהם את פתחו (״הם חביב

ה הנייר על מימיהם והטילו
 וכו׳. וכו׳ וכו׳ וכו׳ מודפס״)

ב להסתתר כשהולכים אפילו
ה השאלה הגרמני מפני בונקר
בק די לכם ״יש היא: חיונית
 התשובה, פיפי?״ לעשות בוקים

ה גיבור את והצילה שייתכן
 בה ארצה, אותו והעלתה ספר
 ב־ ומ״מ קיבוץ לחבר הפך

 לנו!״ ״יש נח״ל:
 הגיבור ? חזיות די יש
 בכל הבקבוק שלב את עובר
מ כבר הוא בברגן־בלזן זאת.
 פחות הוא, מכן לאחר אונן.

שו אחיו, עם שוכב יותר, או
 אבל ולאט, לנערות חזיות מט

 — אתן לשכב מתחיל לבטח,
 פשוט כך כל לא זה כי אם

 עשרה (״תראי, להשתין כמו
שהר עד אתך נלחמתי חודשים

 החזייה. את לך לפתוח לי שית
 תביני, נכון? נהנית. את עכשיו

זה.״). בעניין גם יהיה כך
 זה מעניין ספר לעלילת אשר

ה בהוצאה אור לראות שזכה
 עובד, עם המכובדת הסתדרותית

 אפילו הלא לה? חשיבות איזו
ב הבדיחות באחת הכלב שם

טיפת־שתן. — הוא ספר

ס די ת שנ rrn!M)1/1 פ
(ג׳ס כיום רוסיה בתוך

ספ — ענזודיס 450 — גאנתר
מחב הוצאת ע״י עתה ריית
 של דו״ח הוא לספהות) רות

 גאוות, (אל ג׳ון אמריקאי עתונאי
 ברית־המו־ על גאנתר, המוות)
סד מחבר גאנתר, .1957 עצות,

 אפריקה אירופה, בתוך ספרי רת
 עמודי 450 לתוך דחק וכו׳,
ש מה כל את האחרון ספרו

 הממוצע הקורא לפחות, לדעתו,
ה כולל רוסיה. על לדעת חייב

ש בשנה יצרה שרוסיה עובדה
ביל 203 גם השאר, בין עברה,

בקבו מיליון 27 סיגריות, יון
פסנ אלף 43ו־ שמפניה קים

תרים.

ה העולם14 ו ו 10 הז


