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ותקליטים. סרט, על להקלטות מומחים
_______טייפ. ומכונות סטריאו, רמקולים, ולהתקנת
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 כדי דרושים טוב ורצון קטן מאמין רק
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, ד״ר לפי המפורסם הקרם ן ר ב ה המכיל פדיס, ל ל ׳  ג

 מונע העדינות, ורקמותיו עורך על מגן רויאל,
 על־ידי עורך גען את ומטהר פנים קמטי התהוות

הדם. מחזור של פעילות

ל״י 4.25 השפופרת מחיר

ספרים
תיירזת

ם חוצלארץ צברי ל
ה פ ו ר י  מאת לתייר, שימושי (מדריך א

 ע׳) 316 ושות׳, זק ש. הוצאת מיכאלי, מ.
 הצבר ואת בכלל הישראלי את לשרת בא

הניכסף. לוזוץ־לארץ מסע המתכנן בפרט
המס המדריכים, מרבית לבעלי בניגוד

 אר־ על סטאטיסטי חומר באספקת תפקים
ה לקורא לספק המחבר בחר צות־חוץ,

 מתוכן החורגת אינפורמציה הירוק ישראלי
 לו לאפשר אירופה, של שנתוני־הממשלות

 במונחים — מראש מושג כשלו ותיור טיול
 שהוא מה על — בארץ לנעשה הקרובים

הגדול. בעולם למצוא עשוי
לנסיעה, הכנות הפרק הספר את פותח

 ובהומור־מה, בני־אדם בלשון מתוארים, בו
 המתכונן הישראלי התייר של מאמציו כל

 לאחריו שלו. החלומית לחוצלארץ להגיע
 — שימושיים פרקים מספר עוד באים

 ואחר ובו׳, רכבות מכס, כסף, האונייה,
ב אחת כל האירופיות, הארצות — כך

אלפאבתי. סדר לפי נפרד, פרק
 עצות הוא פרק־ארץ בכל מיוחד מדור
ל מסביר המדור קטנים. לאנשים גדולות

 במחירן חשובים אך פעוטים דברים קורא
 החוקית — הדרך טלפוניות; שיחות של
 כדאי בשער־חליפין לזכות אפשר בה —

 אני לגברים נקרא ביוונית 00 וכי ביותר,
נונאיקון. — ולגברות זרון

 מצטיין כלל בדרך נלבבת. חובבנות
ש למדי, חובבנית בצורת־כתיבה המדריך

 העיקרית. מגרעתו וגם קסמו גם הינה
 השיע־ את מעט מפיג זה שסיגנון בעוד
 הזה, הסוג מן בספרי־הדרכה השורה מום
 הבלתי- הפגיעה מן מעט לא גם בו יש

 אחרת. או זו אומה של ברגשותיה מודעת
 בצורה מלאכתו את עשה שהמחבר נראה
להש נתן מדעית, יסודיות ללא אך נאה

 שחייב ספר לתוך לחדור האישיות קפותיו
 לשמש כדי לחלוטין אוביקטיבי להיות היה
הישראלי. לנוסע נאמן עזר

 הקטן הצבר של הנאה מדריכו בסיכום:
הגדול. לעולם

כתבי־עת
ף ר תחרי סבי

ובי אמנות לספרות, (כתביעת קיבת
 עם הוצאת אמיר, אהרון בעריכת קורת

ה הופעתו שנת לקץ עתה הגיע הספר)
 קצר סקר לערוך לקורא מאפשר שנייה׳

 שתפסה סיפרותית תופעה של דרכת על
 וזוהי מאחר משלה, מיוחד מקום לעצמה

 היחידה הבלתי־תלויה הספרותית החוברת
קבועים. לפרקים המופיעה

 במה לשמש במגמה דרכו את החל קשת
 סיפרו- ולאסכולות שונים להלכי־מחשבה

 עד זו הבטחה קיים לא הוא רבות• תיות
 סביר כתחליף זאת, לעומת שימש, כלות,

ערך. בעל אמנותי־סיפרותי לכתב־עת
 היה ניתן החוברת של דרכה בתחילת

 העורך, של הכנעני עברו פי על — לשער
 של נושא־כליו שהיה מי אמיר, אהרון
 — אלף של והעורך המשורר רטוש, יונתן

 נוקב, חברתי לוזיכוח במה ישמש קשת כי
 רבת־ ואמנותית לאומית להשראה מקור
 העגול, בשולחן ניתן זה בביתן רמז מעון/

 לגוף שהועתקו שונים אישים בין תיכוחים
הראשונות. החוברות

 נשאר קשת התבדו. אלו השערות גם
 פיר־ לפרקים, משעמם אף זהיר, כתב־עת

 שעברו ויצירות־סיפרות מאמרי־מסה רק סם
 צרוף, קונפורמיזם של הדקה המסננת את

שיד של גרידא, חיצוני מודרניזם המצופה
 על הבונה מחשבתית וצחיחות אמנותי פון

ב נתלית לחדש, כדי מלועזית תרגומים
 את להבליט מנת על גדולים אילנות

המשתתפים. של חוסר־מקוריותם
ב הקדוש. ואוגוסטינוס אדיוט

 שמות מופיעים הטור, בראש החוברת, תוכן
 אוגוסטינום אליוט, ת.ס. כגון מפוארים
כש אך אורטגה־אי־גאסט; חוסה הקדוש,
ש נוכח הוא כתב־העת, את פותח הקורא

. המדובר .  אפ־ זו שיטת קצרה. במובאה .
 של למעטה מתחת החוברת. לכל יינית

 כדאי־ זהירות מסתתרת חדשנית יומרה
ה הזרמים של תהומית אי־הבנה ניקית,

 של נכונה הערכה חוסר בסיפרות, מודרניים
 הלל עליהם גמרה לא שהביקורת כישרונות

 קטן מיספר מאידך, גילתה, קשת כי אם —
למדי. חיוורים רובם צעירים, כוחות של

 חוד להיות היה שיכול כתב־עת, בסיכום:
ל הפך סיפרותי, וחדר־אוצר רעיוני חנית

 לחוסר־אונים הודות מקובל, מוגבל, שמרני,
וקיצוניות. מהתבלטות ולחשש החומר בבחירת

ברטא נטורי
 מנהיג בלוי, עמרם נעצר ירושלים, ך*

י ר ו ט נ  בעת המשטרה, על־ידי קרתא, ל
 שלמה הברט של פרסומת מודעת שהשחית

 לולו־ ג׳ינה בהשתתפות שבא, ומלכת הנזלך
בריג׳ידה.

גן, ך* ה פנ  ביני כינוס בעת שבדיה, קו
מי או ל  הוציא ,שיתוק־ד,ילדים למחלת ב

 הציע מכיסו, סוכריות קופסת סובייטי רופא
 סוב. זה ״קחו, באמרו: לשכניו, גם מהן

 עשויה שיתוק־הילדים, נגד שלנו התרופד, זו
חיים.״ מחידקים

י־ייייגי
אחרון שצוחק מי

 תי־ עצמו ביטח קנדה, מונטריאול, ך*
ן ו ר ט א  הצופים של מצחוק מות מפני ^

קומדיה. הצגת בעת

 בתבלי־לידה הרה אשה נתקפה חיפה, *4
 אגודת של למאורה כלבד, את כשהביאה̂ 
 גמר עד עליו שישמרו כדי חיים, בעלי צער

תאומים. במקום בו ילדה הריונה,

כבודו - האדם של רצונו
 250ל־ מצילים שני נידוני תל־אכיב, ך*

י ״ ל  המתרחצים אחד שהצילו על קנס, ^
הזרוע. בכוח מטביעה,

נכון: היה
 את המשטרה אסרה איטליה, רומא, ^

ד ק פ מ  ושלושת הלאומית תנועת־הצופים ^
 50 של מעילה באשמת הראשיים עוזריו
לירטות. מליון

קורפוס הביאם

 סירבד דרום־אפריקה, טדאנפוואל, ך*
ה טר ש מ ה  על שהואשם שוטר לעצור ^

 במקו ועצרה בית־הדין, כבזיון השופט ידי
עצמו. השופט את מו

השתלמות קורם

 בבית־ נערכה אנגליה, דארטמור, ך*
א ל כ ה  העבריינים מוחזקים בו המקומי, ^
 ״כיצד הנושא על הרצאה ביותר, המסוכנים

בבטחון״. כסף כלי לסחוב

קטן מסמר בנלל הבל
 דד.״ ניקולה רצח איטליה, נאפולי, ך*

 על ד׳ארג׳נזיו, לואיג׳י את בלאסיז _1
 דה־כלאסין של הקטן בנו על בוץ שהתיז

ברחוב. חבריו עם ששיחק בעת

1ז94 הזה העולם


