
הסובייטי בירחון גדול במאמר זה ספר על
חדשים. זמנים
צודק? מהם מי אז

, חנן י ט י רמת-גן י
שניהם. •

 נגראלים, ״הורכים״ ברוסיה !■
פרופסורים... - ובישראל

 של ממחקריו כמה לי תירגמו ידידים
 בעלי- אותם ומצאתי טמרין, ג׳ורג׳ הדיר
 כבד חטא אולם ופרוגרסיביים. רב ערך
ב להשתלב באי־רצונו הנכבד, הדיר חטא

 של לגנאי הידוע בנוסח המודרכת, חברה
הנאציונאל־סוציאליסטי. ה״גלייכשאלטונג״

 תל־ אוניברסיטת ״מצפון״ החליט כן על
הסורר. הבן את מתוכו להוציא אביב

ה״מרדנים״? הסטודנטים והיכן
להם? איכפת לא זד, מדוע

טמרין, לדיר הכבוד כל
האוניברסיטה! לסנאט והבוז

 נהייה פומרנץ, אליעזר

ליבו בטוב ■
גייו

 וב־ שמח שעבר, בשבוע באריאנה הייתי
 עם שלכם, עיתונאית באה טוב. מצב־רוח
 איתר, עשיתי שאלות. כמה שאלה מצלמה.

לי. שהיה הטוב מצב־הרוח בגלל צחוק,
 מיני כל שאלה
 לה אמרתי שאלות,
ש מה כל תפאדל,

 סיפרתי רוצה. את
 שתי לי שיש לה

נו ושהייתי נשים,
לי מיליון חצי תן

שטו מיני וכל רות,
ח לא כאלה. יות

 תיקח שהיא שבתי
ברצינות, זה את
 זה את שראיתי עד

(ה בעיתון מודפס
).1656 הזח עולם

 שעובד אדם אני
 בלילה, אותי. מכירים וכולם ביום, קשה

 לבלות הולך אני וכסף, חשק לי יש אם
העיתונאית אותי פגשה שם החברה. עם

____ שלכם.
 לי אין השם. ברוך וילדים, אשה לי יש
השם. ברוך כן גם אבל לירות. מיליון חצי

 תל־אביב אנג׳ל, (״זכינו״) יצחק

תחרות ;■

אננ׳ל

הצילומים
הצילומים. לתחרות תמונה מצורפת

במראה. רבות פנים מציע: שאני הכותרת
.נווה-מגן דרור, שלום

 הקורא זכה השבוע תמונת עבור •
ליי. 10 של בפרס דרור שלום

 מכתבים, השולחים קוראים
בק אותם לנסח מתבקשים

ל תינתן עדיפות צרה.
קצרים. מכתבים

 למס־ תינתן קדימה זכות
המצר קוראים של תביהם

למכתבים. תצלומיהם פים

 משרדים למנהלי חשוב
!ובתבניות

המו הכתיבה למכונת הפלא מחק
 יההעתק. האוריגינל את חק

ב שניה תוך וכסף, בזמן חסוך
 מילה או אות כל למחוק יכולתך

ההעתק. עם יחד
 יחידות 288 המכיל ענק סט הזמן

 על־ וחסוך בלבד, ליי 19.20 במחיר
 ממשי. באופן 40ס/ס כך ידי

 ללא ולהדגים לבקרך ישמח סוכננו
־,תחייבות. כל

 טל. ,6031 ת.ד. — ״לובקס״
______ תל־אביב. ,441692


