
רוח בקור חשבי
 קריר רוח משב על חשבי

 כקרח. קר ומשקה
 וחשבי הרגעי

 שעבר, החורף על
 התגעגעת כך כל כאשר

לקיץ-

ה פעם שה באמת הי  לח, ק
ם בנוח מי ם בי החו של הקשי
ר מזג וכאשר דש.  לא האוי

ה פעולה, שיתף כפ קשה הי
ליים.

ס טמפוני ק פ מ  כל שינו ט
 כך פנימי, לשימוש הם זאת.
 לשכוח יכולה שאת

ת חוטר את חו  של הנו
 ותח־ לוחצות חגורות
ת מגושמות. בושות  א
ת גם לשכוח אי. ריח א הלוו

 היי רוח. בקור חשבי עכשיו,
 תרגישי כך כי רעננה. רגועה.

בטמ תשתמשי אם עצמך את
קס. פוני מפ ם ט תני  להשגה ני

 רגיולר — ספיגה דרגות בשתי
ת באריזה — וסופר  סטנדרטי

ת. 10 של חידו י

פנימי לשימוש סניטרית תגנח
 ובווסריקיזת מרקחת בבתי להשיג

 דגנמאגת בקבלת המעונינות מזבחרית.
 בבגלי אני 54 ישלחו הסברתי וחוסר
 אימפקס אינווסט היבואנים אל דואר

38 ירמיה! רחוב חליאביב, בע־מ,

במדינה
חתסגך

הפופ תרבות

לכיתה באה

 עשוייד. צעירים, כמד, בין מקרית שיחה
 הבאה, הלימודים בשנת מהפכה לחולל
תלמידים. לרבבות שמחה לגרום

 אשר הגרפיקאי בין שהתנהלה השיחה
 לוי מוקי )18( מוקדי דנה )28( עין־דור

בהק הסתכמה )24( וזינדיק ושמעון )19(
 ״פופ בשם הארבעה, על־ידי חברה מת

 של זמנו את להנעים מטרתה: .2000
בשלב הם האמצעים בבית־הספר. התלמיד

 יאמרו מה לראות נותר עתה מקום, מכל
החדשה. היוזמה על ומחנכיו הדור מורי

אודם דרבי
 - פרוצה

בקיבוץ לא

 מ־ ארצה הגיעו דילנסון־י ומקס דיאנה
 על־ידי הופנו הם כשנה. לפני ניו־יורק
 לאחר מצובה, לקיבוץ היהודית הסוכנות
 עם שם, להשתלב נכונותם את שהביעו

 התקבלו קצר, ראיון לאחר ילדיהם. שני
נסיון. לשנה

נראה בתחילה, מסתורית. היעלמות

עין־דור מוקדי, לוי, ממציאים
— מקרית שיחה

והמצאתם
לרבבות. שמחה תביא —

למחב הפופ בסיגנון מעטפות :ראשון
רות.

 ראשון, בשלב פסיכודליים. צבעים
 כמה שהשקיע הון, בעל הארבעה גייסו

 עשר של סידרה התוצאה: לירות. רבבות
פסי וצבעים בציורים למחברות, מעטפות
המע היו היום, עד מרהיבים. כודליים

אנ צבעים ארבעה שלושה בנות טפות
 על מסחרית פירסומת מלבד — מיים
 חדש. עולם הן החדשות, העטיפות גבן.

קלא סיפורים גביהן על יהיו לילדים,
לתל ורעיו. פופאי וכמובן אגדות, סיים,

 מעטפות תהיינה יותר מבוגרים מידים
 מלחים, גיטרות, מנגני בהיפים מקושטות

 מקס, פיטר בנוסח חלומות ציורי או
 יותר עוד למבוגרים ודומיהם וורול אנצו

 הצוללת הסרט שעיצב בסגנון ציורים —
הצהובה.
נעד אינן המעטפות אפטתי. טעם

 עין־ מסביר ארוטיים. סממנים גם רות
 חושב ״אני העטיפות: את שצייר דוד,

 אלו, במעטפות שימוש של שנה שאחרי
 בהרבה, מעודן התלמידים של טעמם יהיה

 דחיפה לתלמיד ייתן זה יותר. אסטתי
 ובאיזה בחיים. והיפה האמנות את לחפש
 אלה שמעטפות גם מקווה אני מקום,

בצו לחשוב אותו יעודדו אותו, ימרידו
אינדיבידואלית.״ דה

 בתי־הספר מורי יאמרו מה רק מעניין
 המתאימה שהעטיפה למשל יראו כאשד
 הציורים ואשר בתנ״ך למחברת ביותר

 השבטים 12 ציורי הינם בה השולטים
 מאחור מקושטת !תהיה פסיכודלית בצורה

ארוטיים, סממנים עם ציור באמצעות

 בצורה נקלטים והילדים, שהשניים, היה
 החלו כולם, כלפי חביב היה הזוג יפה.

העברית. השפה רזי על משתלטים גם
 שבו הענף, מרכז החל תקופה, לאחר

בש יום, כל כי לב לשים דיאנה, עבדה
 יום לכשעה. דיאנה נעלמת מסויים, עה

 :ביקש הוא הסקרני. היצר בו גבר אחד
 דיאנה, עם יחד שעבד החברים, מאחד
 סיפור עם חזר עקב, החבר אחריה. לעקוב

מדהים.
סי הקבועה, בשעה כתור. פועלים

 למקום סמוך לשדה, דיאנה פנתה פר,
 השכירים הערביים הפועלים של עבודתם

 לשם הגיע קצר זמן לאחר המשק. של
 להתעלס. החלו והשניים הפועלים אחד

 רוצה היא אם לחזור. רצה חייך, החבר
בבקשה. אז לעצמו, חשב בבעלה, לבגוד
 כאשר מהמקום, להסתלק עמד כבר הוא
 הוא אף החל אחר, פועל הופיע לפתע

 נמשך כך החדשה. העולה עם מתעלם
 הבחין העוקב החבר שעה. במשך הדבר

מהפועלים. כסף קיבלה שדיאנה גם
המתר על הודיע מזועזע, הענף, מרכז

 לבעל, לקרוא החליט זה למזכיר. חש
הסיפור. את לו גילה

 למזכיר סיפר בעצב הופתע. לא הבעל
 באר־ גם דומה בצורה התנהגה אשתו כי

 כאשר ייגמר שזה ״קיוויתי צות״הברית:
הצלחתי.״ לא אך לקיבוץ, נגיע

 להסתכן, לא החליט מצידו הקיבוץ,
 השבוע, מהמשק. הדילנסונים את סילק

הארץ. את גם עזבו הם

מוסווה. השם *

תמרורים
ה נ ו  לכימיה, הפקולטה לדיקן ♦ מ

שנפ שמידט י. מ. גרהרד פרופסור במקום
 סמואל דויד פרופסור חודש, לפני טר

 במכון איזוטופים לחקר מהמחלקה )49(
ירו יליד וייצמן.
 1948ב־ קיבל שלים,

אוקס מאוניברסיטת
מוס תואר פורד

 בתחום למדעים מך
 1954וב־ הכימיה

לפי דוקטור תואר
באוניבר לוסופיה

העברית. סיטה

סאמט
 סיים בנים, לשני ואב נשוי צה׳׳ל, גלי רך
והש העברית באוניברסיטה לימודיו את

 שמעון העיתונאי אביו, בארה״ב. תלם
 בנו מינוי לפני ימים כמה סיים סאמט,

 הארץ של העובדים ועד יו״ר תפקיד את
לפנסיה. ויצא

. ר צ ע  לוס־ משטרת שוטרי על־ידי נ
אסו במהירות במכוניתו נהג עת אנג׳לס,

 ההוליבודי הכוכב שיכרות, של ובמצב רה
 בער־ ממעצרו ששוחרר לנקפטר, כרט
 הפעם זו ).44( בון ג׳קי ארוסתו של בותה

 ש־ האחרונים החודשים בחמשת השנייה
שיכרות. במצב נהיגה בגלל נעצר לנקסטר

ם י ד מ ו . ע ש ר נ ת ה  שתי אחרי ל
 ווד נטאלי אחת, ובת נישואים שנות

 מו* סנטה של בביודהמשפט שהגישה )33(
 המפיק־סוכן מבעלה גירושים תביעת ניקה

).44( גרגסון דיצ׳ארד

סמואל

ם נ כ ־ נ פ ת ל
מיש עורך . 1 י ק

(ב הארץ של נה
 קוטלר), יאיר מקום

סאמט גדעון
עו־ לשעבר ),31(

לביא דליה

ם י ד מ ו . ע ש ר ג ת ה  בלונדון, ל
 ששהתה לביא דליה הישראלית השחקנית
 בארץ מולדת בחופשת האחרונים בשבועות

 כבר נפרדה ממנו סוליבאן, ג׳ון ובעלה
המת ראובן, אחד, ילד לזוג שנתיים. לפני
בשבי־ציון. סבתו בבית חנך

ר ט פ  ,56 בגיל ממארת, ממחלה ♦ נ
 ד״ר ברחביה העברית הגימנסיה מנהל
 מנהל שנים 16 במשך שהיה טופמן זלמן

 האוניברסיטה בוגר פולין, יליד הגימנסיה.
 מתמטיקה במקצועות בירושלים העברית

לי ספרי וחיבר בהוראה עסק ופילוסופיה,
 שבדקה הראשונה הוועדה חבר היה מוד.
בחינוך. הריפורמה הנהגת את

. ר ט פ ב במוח, משטף־דם ברומא, נ
 תחילת של הפופולרי המתאגרף ,74 גיל

 הענק שכונה ספאלה, ארמיניו המאה,
ב שזכה הראשון האיטלקי ושהיה העדין
 ניצח כאשר כבד במשקל אירופי תואר

 לאחר ואן־דר־ניר. פיט ההולנדי את 1923ב־
 לצייר, ספאלה הפך האיגרוף מזירת שפרש

קולנוע. ושחקן מוסיקאי פסל,
. ר ט פ אלי ,96 בגיל בתל-אביב, נ

ש השנייה העלייה מאנשי שוחט, עזר
 הפועל את ייסד ,1904ב־ מגרודנו עלה

הפו הסתדרות מייסדי בין והיה הצעיר
 ג׳וני אום מכובשי היה החקלאיים. עלים

נהלל. וממייסדי ומרחביה (דגניה)

1773 הזה העולם32


