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צס ה העו הו
ת לשנה רו שנה /!2ל־ בלי

ה ס״ הוצאות
משלוח

מחיר
העיתון ס״ה הוצאות

משלוח
מחיר
העיתון

52  = 6 + 46 100 _ 12 + 88 בארץ המנוי דמי •
55  = 9 + 46 105 = 17 + 88 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

מי וי ד מנ ת ה צו ר א ר חוץ ל א דו ר ב וי או
69 - 23 + 46 133 בב 45 + 88 ואיראן אירופה ארצות לכל •
64 - 18 + 46 124 — 36 + 88 סין לקפרי •
84 = 38 + 46 164 — 76 + 88 קנדה לארצות-הברית ו •

86 בם 40 + 46 168 — 80 + 88
ה, טנזניה, לאוגנדה,  גאנה, אתיופי

ה, תאילנד השנהב, חוף ניגריה, קני
•

99 = 53 + 46 193 — 105 + 88 ורודזיה זמביה אפריקה, לדרום •
96 = 50 + 46 188 — 100 + 88 קו סי ק מ ופנמה ל •

114 בם 68 + 46 223 — 135 + 88 ה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, מבי ויפאן פרו קולו •
121 = 75 + 46 238 — 150 + 88 ה טרלי אוס וניו-זילנד ל •

סיקורת
 האמריקאי ההומוריסטן בוכוואלד, ארס
ה הטלוויזיה על דעתו את הביע הידוע,

לש אנגליה הצליחה ״מדוע :אמריקאית
 ארצות־ה־ ואילו שנה, 200 בעולם לוט

פשו הסיבה ?25ל־ בקושי הגיעה ברית
 ליתר או טלוויזיה.״ היתה לא אז : טה

הסאטי בהמשך בוכוואלד, הסביר דיוק,
 את המציא אחד אנגלי ״לורד שלו: רה

 מלך בפני אותה והציג ו,775ב־ הטלוויזיה
 וראה המכשיר את פתח כשזה אנגליה.

 אמריקאים מורדים טובחים חייליו את
 ההמצאה את לקבור מיד ציווה בבוסטון,

 ארכיאולוג בא אשר עד באדמה. עמוק
משו ומאז, לאור. אותה והוציא אמריקאי,

 כל־טוב.״ כולנו פעים
 אילו בוכוואלד כותב היה מה מעניין

הישראלית. הטלוויזיה את ראה

ספרים
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בשרות
שחדו. 1ייס1ר.ת וזבח או וזבן ל

 ומחגבשות, הולכות השחרור שלאחר החובניות
אמצשס. דורשת חוכרת כל

בתנכנית פעמיו! חד הפקדה או קטן חודשי חסכון

8§חיי§ חסו
מבטיחיס:
ריבית

מדד הצמדה  הסחירים ל
 סה1הב ממס פטור

 50/0 של מענק תוספת
ח זכות בל ק ה ל
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ם 11בו פועלי עה
מ

קה׳/ אח״, לי ״יש רי  ״תמר ״ז
ה׳/ אילנ לירושלים״. נוסעת ״יעל ו

בע״מ. לוין־אפשטין א. הוצאת
 איה : ציירה שרון. ימימה : כתבה

שמואלי.
 מנסה וחמוד ישראלי צבד שמע מישהו

 השתור־ נסיון קרא מישהו שיר? לדקלם
 וממוצע צעיר גאון ישראלי, ילד של רות

שני למישמע כלל, בדרך האחרון? בזמן
המאזין. של בעורו פריחה מסתמנת הם,

 הם אלה סיפרונים ארבעה של הופעתם
 ולכל מתלבטות, לאמהות רענן משב־רוח

 לספר יתייחס בנו כי רוצה שהיה מי
למדרכה. מתייחס משהוא אהדה ביותר

 תורה איננה לאהוב שללמד מסתבר
 מהסים־ אחד כל הנה, ניסתרת. י חינוכית

 סיפור פשוט, כך כל סיפור מספר דונים
 חושב היה לא אחד שאף עד ״מהחיים״,

לילדים. אותו לספר חשוב מספיק שהוא
 כל כי חשוב. כן דווקא הוא אבל

 נירית. כמו זריקה,' לקבל פוחדת ילדה
ה מן לקום לפעמים מתעצל ילד וכל

 שלמישהו קורה ולפעמים בבוקר. מיטה
 בעצם ואלה יותר. עוד קטן אח נולד קטן

לבני מאוד שחשובים — קטנים ענינים

זריקה מקבלת נירית
וחשובים קטנים עניינים

 הסיפורים את יראו ואם והארבע. השלוש
 בבוקר היום להם שקרו האלה, הקטנטנים

 גדולות באותיות בצהרים, מחר ויקרו
וב וענקיים, עליזים ציורים עם ויפות,
 אולי — מבריקה ובבריכה חזקים, צבעים

 לאלץ כשיגדלו, פעם צורך יהיה לא
אחרים. ספרים לקרוא אותם

תקליטים
ט אח־דה מדיאטד. ם־ ט ק דדדי

ארצי, שלמה של החדיש תקליטו •


