
 השבוע תמונת
 תחרות ■1

הצירומים
 שלכם. הצילומים לתחרות תמונה מצורפת

 לי שתגידו הוא מכם, מבקש שאני מה
השלישית? הרגל עם לעשות מה

לתמו ובאשר בקירקם. איתה להופיע •
 14 בצלאל מרחוב פאר יעקב הקורא נה:

ל״י. 10 של השבועי בפרס זוכה חיפה,

* 1

 הבל את נהדרים עירום צילומי של ררות בעשרות מדגימים דניים מורים זוג
 אלפי (מאות תקדים חסרת להצלחה שזבה הספר אהבה״. לעשות ״איך אודות

וארה״ב. ארצות־אירופה בכל ספורים) חודשים תוך עותקים
מי פורמט * מהודרת כריכה  משובח נייר * אלבו

ה וכל בלבד ל״י ו2 — של במחיר ז
 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר

אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר
ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה כל י ר ב ע ב  

 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים התוספת
ואמצעי־מניעה. המיני הסיפוק

 להימצא שחייב הספר
נשוי זוג בל של בחדר־המיטות

ושלח. גזור
הצהרת / הזמנה

לכבוד
 תל״אביב. ,33144 ת.ד. חוצאח־לאור .,אלבית״,

הספר את חוזר בדואר אלי לשלוח נא
ה ב ה א שניים״. ״ ________מס׳ שיק ר״ב ב

בלבד, ל״י 12.— סך על -----------------ינק על
.1$ גיל מעל שאני בזח מעתיד אני
_______גיל ---------------------------------שם

_______חתימח ---------------------------כתובת

עברית שבולו בארץ והיחיד הראשון הספר

ד י י צ ■
הונן! ?היות
 במקום ״גולדמן הקירות על כשכותבים

 — כהן ושלום אבנרי ו״אורי רוזנוואסר״
 זה כי הזה העזלס כותב פרובוקטורים״,

ורוסטוב קיוב מוסקווה, ברחובות כמו
).1705 הזח (העולם
 קם לא מדוע אך — דתי אינני אני
 למשל, הדתיים, נגד ההסתה כנגד אבנרי

 כוסו הקירות כשכל יהודי מיהו בשאלת
וה הדתיים נגד והסתה השמצה בכתובות
ממשלה?

 היא קירות על סיסמאות כתיבת אם
 כזאת כתיבה כל נגד לצאת צריך — הסתה

 יקר שהוא בנושא נוגעת כשהיא רק ולא
לאבנרי.
הוגן! להיות צריך

תל־אביב סיוון, ג.

קארין ■
התאימה! פן

 בגליון הכתבה אל להתייחס ברצוני
 סולקה כאילו — האומרת 1705 הזה העולם

 מהצגת מסקי קארין הצמרת דוגמנית
הצרוד... קולה בגלל שיער, — המחזמר

 כאדם הבלים, הבל
בש באולם שנוכח

 לליהוק החזרות עת
 רק אני יכול ההצגה,

 — בעובדה להתנחם
 שקט בלב וזאת

 רבים ולדעת שלדעתי
 באולם מהנוכחים

מק אנשי וביניהם
 זו היתה הרי צוע,.

שהת קארין דווקא
לתפ להפליא אימה
 כאילו התפקיד קיד,
 היא למידותיה. נגזר

מר בהופעה חוננה
 משחק כשרון שימה,

נפלא. צלול סופראן
 על רב עצמי בטחון מפגינה שהיא נכון
לקטילה? סיבה זו האס הבמה,

המופר בדרישותיה נעוצה המרה האמת
 אני להם. יכלה לא כנראה שההנהלה זות

 ועדה עם קבל תוכיח עוד שקארין בטוח
אותה! לשבור שניסו לאלה

תל־אביב ג., ס.

לא

קארין
וקול מבוטל

ה ג ו ה נ ה

הטאדסענגוור.איננה
ה ת ו א .

 בעצמך הקנה
אישיות

 שנים שבוש עם
אחריות!

קנה
ט בראון סיקסטנ
 המשוכללת הגילוה מכונת
כעולם כיותר

י ו נ מ ח
קיבלת

 חקיבוצן,
 צא £רע

גיזקדס. אותו


