
/1״לדור< שנות תריסר

רי״ ספרים הוצאת של קיומה שנות 12 תום עם ו ״לד  
ספרינו ממיטב הספר שוחרי לקהל להציע מתכבדים הננו
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 המוסיקה גדולי של אנציקלופדיה
 כרן כל ענק) כרכי (בשני ויצירותיהם

 יוון תרבות תולדות ברסטד:
 הכיבוש מן ארץ־ישראל תולדות
 הבריטי הכיבוש ועד הרומאי

 אחד בכרך עמ׳) 500(
 הכיבוש מן ישראל ארץ תולדות
 (שני הבריטי הכיבוש ועד הרומאי
 שי) מהדורת בקופסה, כרכים,
ואמנות ספרות
 התעופה, (תולדות רחוקים שמיים

 החלל) וחקר האסטרונומיה
 בעולם הספורט תולדות

 החלל כיבוש
 פלאים מלא עולם

 ניו-יורק לילות הנרי: או.
 פריז קסמי מופסן:

 בתחנה קינן: עמוס
 והנפש השטן בראנד: והאנזי יואל
 גרשווין אבן: דוד

 שופן ויאז׳ינסקי:
 ורדי טוי: פראנסיס

 ובאויר בים ביבשה, התחבורה תולדות
 המרחקים כיבוש

 הימי הצי תולדות
 הכפור מן שחזר המרגל קרה: לה

פאר) (מהדורת
 הכפור מן שחזר המרגל :קרה לה

כיס) (מהדורת
 (כרון) ל. ליידי גארי: דומיין
 (עטוף) ל. ליידי גארי: דומיין

 (כרוך) הסופה פושקין:
 (עטוף) הסופה פושקין:

 (כרוך) התקופה בן קאשטילו:
 (עטוף) התקופה בן קאשטילו:

סקס הלורד אדוני אקרסון:  א
 (כרוך) הבורא בפני הטח :קאליטרי

 (עטוף) הבורא בפני הטח קאליטרי:
 דין בבית — נשכחות בלתי עלילות

 ים; בלב .32 מפורסמים); (משפטים
 ברפואה; 34 ובקולנוע; בתיאטרון .33
 הרים; בכיבוש .36 בתעופה; .35
 בעולם .38 עמים; במלחמות .37

באסטרו .40 בספורט; .39 הספרות;
 כרך כל נועזות! בבריחות .41 נומיה;

 הסיני הנער פו
 (מנוקד) הבורמאי הנער חג׳י

 (מנוקד) ההודי הנער תקא
 (מנוקד) האיים נער לוא

 הטיבטית הנערה מומו
 המצרי הנער עבדול

 השווייצי הנער רודי
 האינדיאני הנער יאדי

 האיריים הנערים או׳סוליבן
 (מנוקד) יומין עתיק רובה

 (מנוקד) קטן אגס תעלולי
 (מנוקד) למוטב חוזר קטן אגס

 חדיש) בלבוש (קלאסיקון הוד רובין
 והחץ החליל רביקוביץ׳: דליה

 — (״תכנות״ עשרוניים שברים
 עצמית) עבודה על-ידי לימוד

 — (״תכנות״ האלגברה יסודות
עצמית) עבודה על־ידי לימוד

ד ו ם ע ו י ר ה כ ו מ ל

המחיר

—•16
—•7

— 12

14•—
7-50

7.50 
7-50
7.50 

. 7-50
5-40
5.80
4•—
5.—
6•—
6•—
6•—
7•—
3-50
2.50

5•—

2-40
3•—
1.60
3•—
1.50 
4•—
2.50 
6•— 
5•—
2.50

3-80
3- 80
3.50
3.50 
2-80
3.50 
3 —
4- 50 
350 
3-50 
2.80
2.50
2.50 
3-40 
3-60

עכשיו

9.95
4.40

8.40

9.80
4.90

4.90 
4-90
4.90 
4-90
3.90
4.20 
1.60 
3.—
3.90
3.90
3.90 
4.40 
2 —

1.50

3.80

2 —

2•—
1.20 
2.— 
1.—
2.50 
1.60 
240 
2•— 
1.—

190
2.80
2.50
2- 50 
190
2.50 
2.—
3- 40 
2-50 
250
1.90 
1.60 
1.60
2.50
1.50

3.90

—•5 3-90
ה נ ד פ ו ם ע ו י ר ה כ ו מ ם ל י ר פ ס ! ה ך ל ש

 שבחרת הספרים את כאן סמן אצלו, ספרינו את משיג אינך אם
 התמורה בצרוף ת״א, 9047 ת.ד. הקוראים״, חוג ״מועדון אל ושלח

 ).45921 מס׳ הדואר בנק לחשבון או דואר בתלושי (בצ׳ק,
. — לביתך המשלוח ם נ י ח

במרינה
)26 מעמוד (המשך
 המפוארת התגלית את לקבל עמד ר,עולם
 בהודו הלהבות פרצו האנושות, של ביותר

 זה כי כזה. אכזרי עולם ופאקיסתאן.
 ביתי לשערי ובדרך בבוקר, בשמונה היה

ו בגבול הלהבות על לארקה שמע החולים
לישראל. ברח

 את הישראלי למשרד־ר,בריאות שלח הוא
 הקדמה בצירוף שכתב, ספר העיתונים, תיק
 ־־ האישי מכתבו את ידידו, גאנדי של

 את וכן ההודי, הבריאות שר של החשוב
הבאה: הבקשה

 ישראליים מדע ואנשי ״פרופסורים
 של ביותר החשובה התגלית בידי יקרים!

 לחיי־נצח! הדרך את מצאתי האנושות.
 ליצור הטבע של ביכולתו טמון סוד־החיים

 בעזרת האדם של בגופו חדשה אנרגיה
 סרטים והאדמה. המיים האוויר, השמש,
 לכם, למסור מוכן הנני שיטתי על נוספים

 לבית־ לנסיונות אותי לקבל תסכימו אם
 בפניכם אפגין אז שנה. חצי למשך חולים

 כעבור לצאת לכם מבטיח ואני שיטתי, את
שנה״. 25ב־ צעיר שנה חצי

 משרד־הבריאות לו ענה שבוע כעבור
הישראלי:

 נודה המאלף. מכתבך על לך מודים ״אנו
 מכתבים בעתיד מלשלוח תימנע אם יותר לך

נוספים.״
עמד סאצ׳יטאנאנד קרוס־לארקה אברהם

בפסים קירשמן שרה דוגמנית
— או התכוזצו הנשים

 בדיוק אז אבל וייצמן, למכון גם לכתוב
 חזר והוא ופאקיסתאן בהודו הלהבות דעכו

היש משרד־הבריאות החמיץ כך לבומביי.
חיי־הנצח. סוד את ראלי

 שוב יש עכשו ג׳. ביום חיים סוד
 בישראל. נמצא שוב ולארקה באסיה, להבות

 בקושי מאד, צעיר נראה אך ,62 בן הוא
 לחיי־ קורם פותח הוא אלה בימים .60 בן

 קבלת בתל־אביב. 29 גאולה ברחוב נצח
 עד בבוקר משמונה שלישי, יום כל קהל

בערב. שמונה
 למשרד־הבריאות חדש מכתב הכין הוא

 תתקבל לא שאם אזהרה בצירוף הישראלי,
 הוא בהודו, הלהבות ידעכו ואם תגליתו,

 למשרד- תגליתו את וימסור להודו, יסע
ההודי. הבריאות

 הישראלי משרד־הבריאות על קצר. הזמן
מיד. להחליט

אופנה
ת תונ ם כ סי פ ה

 באירופה פרצה חולצות־הפסים אופנת
שנת של בהפרש בבד, בד כמעט ובישראל

ב כמו שלא בישראל, אבל בלבד. יים
 חמורה בצורה האופנה פשטה אירופה,
 לא שחולצת־הפסים אשד, כמעט אין ביותר.

בה. פגעה
 על כאלה חולצות חמש־שש כאן מייצרים

 הפסיקו גדולים בתי־חרושת שני אשה. כל
 פסים. רק מייצרים והם אחרת, עבודה כל

 באופן פחת אחר סוג מכל חולצות ייצור
השוק. את כבשו הפסים מדהים.

 היא שאין הוא בחולצת״הפסים המיוחד
ש משהו כמו נראית היא לחולצה. דומה

לפיג׳מה. בגד־ים ובין לבגד־ים, גופייה בין
 יש צווארון, בה ואין שרוולים, בה אין

מיבחר פסים. והרבה פתחים הרבה בה

ב חולצות יש מאוד. מגוון הוא הפסים
 חולצות יש ואדומים, לבנים כחולים, פסים

חול ויש וכחולים, אדומים לבנים בפסים
 כל וכחולים. לבנים אדומים בפסים צות

 ל־־, הרצויים הצבעים את לה בוחרת אשה
האישי. טעמה לפי

 חולצות־הפסים בין 7מי מונח מי
 בולט הבדל יש ובחוץ־לארץ בארץ הנעשות

 על כתוב חוץ־לארץ של בחולצות לעין.
 או פאריס או סן־טרופה צוואר־החולצה

 של בחולצות אחר. דבר כל או לונדון,
 חוץ ישראל. או תל־אביב כתוב הארץ

 וחוטי מדמצה נעשות בארץ החולצות מזה
מטריקו. נעשות בחוץ־לארץ והחולצות משי.

 שמלות־ גם כאן לעשות ניסו בהתחלה
 היו הן מאוד. יפות היו השמלות פסים.
זה לעמת אבל בכתפיים, מאוד צרות אמנם

בפסים בן־אכי רחר תלמידה
? התרחבו החולצות —

 ומתחתן. במותניים מאוד רחבות היו הן
 אותן, לקנות רצו לא הישראליות הבחורות

מהשוק. יצאו והן
מר הנשים בו. נשארו עדיין החולצות

 אומרת נוח״, פשוט ״זה טוב. בהן גישות
כ חולצות חמש לי ״יש עולש, עליזה
 הן נעימות, הן מחממות, לא הן אלת•

 לאקלים הכלל מן יוצאת בצורה מתאימות
שלנו.״ החם

כ חולצות ארבע יש קורטואה לג׳נין
 כשבאתי אבל אחת, בפאריס ״קניתי אלה•

 לא אני ועוד. עוד לי קניתי לישראל
 משהו כאן ללבוש אפשר איך מבינה
 לפאריס. חוזרת אני הבא בשבוע אחר.

ה השנה עד בארון אצלי ישכב בטח זה
באה.״
 שפרה אומרת אחת,״ חולצה רק יש ״לי
 אותה קניתי כעת. לובשת שאני ״זאת מור,

 אצטרך שאני רואה אני אבל באיטליה,
 נשים מדי יותר בה, להשתמש להפסיק
ש חושבת שאני למרות אותה. לובשות
 טוב יותר הרבה עלי מונחת שלי החולצה

מאיטליה.״ היא כי הישראליות, מהחולצות
טוב, עליה מונחת היתד, באמת החולצה

 בסדר כך כל מונחת היתד, לא שהיה רק
 קורה זר, היחידה. לא היא החולצה. על

 שזה אומרים אותן. הלובשות הנשים לכל
 אלא האחרון, בזמן שהתרחבו החולצות לא

האחרון. בזמן שהתכווצו הן שהנשים

החי
 ברעננה למשפחתו. ברה בור •
 להזהיר שכח בור־ספיגה, מקומי תושב חפר
 ספורות שעות כעבור הוזעק משפחתו, את

 אשתו את בבור גילה צעקותיהם, לשמע
וילדו.
תאמין. - מצאת ולא יגעת •

 מפתחות- את לחפש אדם יצא בירושלים
 קלה שעד, כעבור גילה בחצר, שאבדו ביתו

הס לדירתו, שעה באותה חדרו גנבים כי
מועד. בעוד ממנה להסתלק פיקו
 תושב התפרץ בטירה, חופש. שונא •

 שתוי, כשהוא המשטרה לתחנת המקום
ש לאחר תקפו לעצרו, מהיומנאי דרש

ב נעצר לבקשתו, להיענות סרב האחרון
שוטר. תקיפת באשמת מקום

1462 הזה העולס28




