
 לראשונה יקרה״.כשתראה זה לך
 תשמיע ״5 ״דנו החדיש הדגם את
 ההתפעלות: קריאת את אתה נם

״וואוו״.
 יש אנושית: מכונית היא ־5 ״רנו
 זריזות. של פקחות. של תכונות לה
 אהבה... ושל תמרון של נאמנות של
 - הקומפקטית המכונית ״5 נו ־־ר

 הן החיצוניות שמידותיה קוקטית
 ־׳מקסי״. והפנימיות ־׳מיני״

ת זו  אמינות, שמבחינת מכוני
בות צי  לה. דומה אין ובטיחות י

 והמיסוי סמ״ק 956 חסכוני המנוע
 הנעה ביותר!), הנמוכים והבטוח
 על כ־א גלגלים ארבעה קדמית,
. מתלה ד ר פ י נ ר ו צ ע  דיסק מ

קדמיים.
 האידיאלית המכונית - "5 ״ו־מ

ידך. בהישג
ם - "5 ־נו1" ו מ י ס כ  הנאה מ

הוצאה. במינימום

במדינה
הווי

דעז״ם תומרקין
?מיזיוגרים, תומרקין יש
רפשומי־העס. תוסרקין ויש

 מוכנים תומרקין של תמונה בשביל
יהו לא ולפעמים — עניין מביני יהודים

 — עניין מביני לא אפילו ולפעמים דים,
 פסל של מחירו על ל״י. רבבות לשלם

לדבר. כדאי לא כבר תומרקין, של
ש יודעים אינם אמנות, חובבי אותם

ה בעשירית תומרקינים לרכוש אפשר
מחיר.

 איננו תומרקין יגאל שכן מזעזעים.
במש אחר צייר במשפחתו. היחיד היוצר

 יגאל. של דודו גורביץ, אנטול הוא פחה
שנה) 40( בארץ חדש עולה ),55( גורביץ

גורביץ של מתמונה חלק
מוכתם וצבעי מהכרס, תימני

קידמית. הנעה עם מכוניות של בעולם הגדול היצרן ־ ״דנו״
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סלד

ההריון בתקופת האשה
 אף תסכול, הרגשת לה גורמת בהריון האשה של הופעתה

 להראות האשה יכולה נכונים וטפול אפור בעזרת כן, פי על
 מהן שתדעי כמובן הריונה. בזכות ואולי למרות, מקסימה

 ותשלים תלבושתה את תעצב ולפיהן בהריונה מגבלותיה
נכונים. ואפור טפול ע״י הופעתה את

 שקופים, בדים ויותר יותר מכתיבה החדשה האופנה
 (חזיות, נשים אביזרי בפחות שמוש עמוקים, ומחשופים

 גוף לשמירת יתר חשיבות כזו באופנה וכו׳). בטן חגורות
ונשי. אלגנטי

 בלעדיים תכשירים שני ״רבלון״ מעבדות פתחו זה לצורך
£״6ז1ג3 27״ תכשירי במסגרת ולגוף, לחזה המפורסמת. )
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התכ הנשי. החזה בטפוח מהפכה מחווה זה תכשיר
 לחות ומרכיבי נדירים שמנים של גבוה רכוז מכיל שיר

 עומק בכל במהירות נספג הוא ה־״מזחחס^ס־ג?״ עם בשלוב
זקי לחזה מעניק התכשיר היומי. העסוי עם שכבות־העור

 נעורים. מראה קטיפתי, מגע ולעור וגמישות, יציבות פות,
 האשה, בגוף פיזאולוגיים שנויים חלים ההריון בתקופת

 ההנקה תקופת אחרי מיד לכן תופחים, החזה הגוף, הפנים,
תכשיר את מציעים אנו

 "£161-113 27" — 0011)0111: -!ס0ק5 )01 1(16 21:638)
£״61ז־13 27ה־״ בתכשירי המיוחד ג׳נטין. הפרו הוא )

:הוא השני התכשיר
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 התכשיר — ובלחות עדון בחמרי עשיר לגוף עסוי תכשיר
 לחות תכשירי של עשיר הרכב בעל ומבושם תחליב הנו

 התכשיר ה־״תחחזש^סז?״ עם בשלוב מזוככים ושמנים
שומן. עקבות משאיר ואינו מיד, נספג המשיי

 זירזו הגוף עור בטפול הזנחה או אקלים שתנאי נשים
 ממשקלו שהפחתו נשים או בעורן, ההתבגרות תהליכי את

חזיר זה תכשיר כי תמצאנה דראסטית, בצורה  גופן לעור י
יומי. יום עסוי בעקבות ורכותו רעננותו גמישותו, את

תוצאות את לו ואין הורמון, אינו חפרוגינטיז :הערה
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(כן החודשי המחזור ובמשך ההריון בתקופת אלו שירים

 האחרונות, וחצי בשנתיים לאט. מצייר
תמו מחיר זאת, למתת בלבד. תמונות 18
 ל״י. 2,000—1,500 בסביבות נע שלו נה

לבן־אחותו. יחסית ממש, מציאה
טומ במשפחה התומרקיגים שאר גם

 מצייר אנטול של אחיו בצבע. ידם נים
 בגרמניה. באקדמיה ציור ומלמד הוא גם

 טוב ״יותר מפסלת. — יגאל של חאמא
 אנ־ קובע מכיר,״ שאני פסלים מהרבה

 תערוכות. עושה לא שהיא ״למרות טול,
 להציג.״ אוהבת לא המשפחה פשוט,
 :אנטול אומר המפורסם, בן־אחותו על

בי יש מתלהב. לא אני שלו ״מהציורים
 משהו לא אבל דקורטיביים, דברים ניהם

 יממש כן. — שלו הפסלים אבל מזעזע.
 רגילים.״ לא מזעזעים.
יו לבן־אחותו בניגוד עצום. .סיפוק

 המבוגר תומרקין מסתפק המונומנטים, צר
 זה שאמנות חושב ״אני בפשוטי־העם:

 אמר מובחרים,״ אנשים בשביל רק לא
שהוצ תמונותיו, 18 שכל לאחר השבוע,

 נמכרו. בתל־אביב, ישראלים בגלריה גו
 מכרם־התימ־ תימני תמונה אצלי ״קנה
 צעיר, זוג קנה בתשלומים. ששילם נים,

 צבעי, קנה ורהיטים. דירה עוד להם שאין
 כתמים. מלאים שלו הבגדים עם שבא

עצום.״ סיפוק זה ״בשבילי,

בהווודסח פושע
 במיסדו- ?עזור דב3הת הוא

— זיהוי
 כעז עזיו הצביע והעד

המבוקש. הפושע
 בית־הקפה — בבונקר ישבו החבריה

 הפוך שתו — דיזנגוף שבמורד אלי, של
כדורגל. ודיברו

 הנפה מטה הקרובה, המישטרה מתחנת
ל וניגשו בלשים שני יצאו הצפונית,
מסובים.

 לע- רגע לגשת מוכן מישהו ״חבר׳ה,
)26 בעמוד (המשך

1837 הזה העולם


