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1 זוארץ רחוב המערכת: כתובת
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 שסורקים ״להאמין יודע־דווו: חוג ח־־כ
מסוכנת״ אשלייה זאת - סורקיס יישאר לא

משיכון בן־חיים שושנה לנו כותבת
בבלי:

ל קשובה האזנה שהאזנתי בשעה
 הקל בגל והעץ״ ״אתה הרדיו תוכנית

 לשמוע נדהמתי ),20.50 שעה ,24.5.73(
ם במילה משתמש הקריין את י ז ו פ ת  
 אשר הצהבהב הפרי את להגדיר כדי
 שאלתי אשכולית. ואינו בפרדסים, גדל

 ה מ ד א ־ י ז ו פ ת : לומר נכון כיצד היא,
ז ו פ ת שמא או - י  התשובה הב. ד

וב ברבים בעיקר לי חשובה זו לשאלה
סמיכות.

 זו, גסה לשונית טעות למרות אגב,
מרובה. הנאה התוכנית מן נהניתי

שב״ח. בברכה,
יקרה, גן־חיים מרת
 שמם :ברבים לגלות מותר כבר עתה
. הוא תפוזי-הזהב של החדש ם י ל י פ א  
:בהמונים ם. י מ י ל י פ א : ברבים

ם. י מ י מ י ל י פ א
 אפי- — אפילימן — אפילימי : בהטיה

אפילימה. — לילמו
 אפילי-הארץ (הו, — אפילי :בסמיכות

).2 י״ד שמות אביון. ירים ומאשפות
 השורש מן נגזרת אפילים המילה

 וחול). חול רק (אפלם־ומשול, ם ל פ א
 מבחירי כמה ע״י לאחרונה פותחה היא

ה לחקר המשוכללות במעבדות מדענינו
ם המילה בארץ. אי״שם לשון י ל י פ א  
בתע הרחב, הציבור לפני בקרוב תוצג
תשל״ג. — תפו״ח כינויי־תפוזים רוכת

ם במילה נשתמש כיצד י ל י פ ב א
:המישפט תוך

ם היום אכלתי י ל י פ =אחד. א  אין (
א״מאראנץ). עפעס היינט גיגעסן האט

ם את הוצאתי י ל י פ  הצל- מן א
 תפוח- מהמצלמה הוצאתי = ( מוניה.

עסיסי). זהב
ם הוא גם י ל י פ א (מולייר). ב

תפוז). הוא גם = (
י מטבילין איננו הלילות שבכל פ א

ם י אי הלילות שבכל = ( אחת פעם ל
במי-מלח). תפוזים טובלים ננו

בו מדי ללגום יקרה, שושנה נא, נסי
עלי שתהיי תראי מיץ־אפילים. כוס קר
 שתקיאי. אחרי ורעננה זה

:חידה ועתה
 את כשראה לג׳יין טרזן אמר מה

ם י ל י פ  ז חגיבעה במורד שועטים א
במהופך). (התשובה

•)• • • 54146464(

לקוראי שי
הארץ 200

 היוצא הנשיא תמונת
אחד בצבע

תודות רב
 יוסף מר הנודע לגראפיקער חן־חן

 של עיצובו על שוורץ ויעקב) מרים (בן
.3 בעמוד החדש האינפלציוני שטר־הכסף

 וככרויט, אריה לקורא מודה המערכת
מייס של ״מישנתו את בארכיונו שגילה

1 כוח ויישר לחי כה השבוע. המופיעה דו״׳

^3(________________

סור לשילוב המגמה כנגד חריף בנאום
 חוג ח״כ אמש יצא העבודה, במפלגת קים

 האיש של לשינויו תקווה ,כל יותן־תור.
היא — מזה ויותר אשלייה, היא הזה

ילד נתן אייבי
 ילד. ממש ילד. הוא נתן אייבי

ילד. במו משוגע ילד. כמו תם הוא
 מאמין ילה כמו גלהב ילד. כמו נאיבי

ילד. כמו ילד ילד. כמו חולם ילד. כמו
 אבל נחמד, ילד. אבל נועז, גם הוא
ילד. אבל עקשן, ילד. אבל ממזר, ילד.

ילד. אבל אידיאליסט,
 אפשר ששלום ילד, כמו חושב, והוא

בו. רוצים אם — להביא
אי-אפשר. אבל

 ילד. הוא שלום, על שחושב מי כי
זקן. עם ואנחנו

פזית נבחרה אחר־חצות, 1ב־ אמש
 בת (שרפשטיין) צפיר־עיזים (פאניה)

 היופי לרוזנת בצה״ל, רב־טוראית ,19ה־
.1973 לשנת ישראל של

*
 היא העיניים, ירוקת צפיר־עיזים, פזית

 ולמולדתה. לעמה למשפחה, נאמנה בת
 היא מצליחה. עקרת־בית ואימה אב אביה
 172 לגובה כלל, בדרך מתנשאת, עצמה

 90־80־80 ומידותיה ק״ג 51 מישקלה ״מ,0
(אחרי). 90־41־92ו־ (לפני)

*
 ברגליים רק לא מצטיינת היופי רוזנת
 גולש ובשיער נקיות, בשיניים חטובות,

 גם אלא שאמוטי, בגוון התפוז בצבע
 תמונה) (ראה אינטלקטואליות בסגולות

 שוטפת עברית וקוראת מדברת והיא
״מלכודהכיתה״). בתואר זכתה 1964 (בשנת

*
 עברה פולין, ילידת היפהפיה, הצברית

 ומטופחת, נשית להיות כדי דוגמנות קורס
 שירה, חתולים, חובבת היא לאישה. כיאה

 שעות אחרי ו...ילדים. רומאנטית סריגה
 במיטבח, לאימה הרוזנת עוזרת עבודתה
 שזיכתה עובדה ובכביסה, הרצפות בשטיפת

האידיא הנעורים ,בת בתואר גם אותה
״.72 לית

¥
 המקסימה החיילת של חלומותיה גבר
 אלה כי יפה, לא אבל חכם להיות צריך

 מתכוננת ,24.6 בגיל תינשא היא מסוכנים.
 את ורואה משלה גדולה משפחה להקים

קוסמטיקאית. או כגננת בעתיד מיקצועה
*

2׳ היומון ע״י אורגנה התחרות 0 0 
החטו הרגל אטליז בשיתוף האישה,"

 הטבעי, היופי נוכריות פאות יצרני בה,
 מטרויה, הלנה היופי תכשירי חברת

 הריס בוטיק צברית, התכשיר יצרנית
תל־אביב. ועיריית הקורץ

 במצבנו לפגוע העלולה מסוכנת, נאיביות
 קבע סורקים,״ ישאר סורקים הבטחוני.

 המצערת המשמעות כל ,,עם חבר־הכנסת,
 נוטלת גדולה וסכנה זו. מעובדה הנובעת

להצ לסורקים בקוראה המפלגה עצמה על
 נמצאת המפלגה — ועוד זאת אליה. טרף

כפר־סבא, עתיד על דיון של בעיצומו

 פיר־ בחיפה העירוני התיאטרון הנהלת
 מדוע מסבירה היא בה הודעה, אמש סמה

קינן עמום של מחזהו להעלאת הסכימה לא
 על מספרים (חברים — ספרסקוס —

במסגרתה. לשעבר) ישו
 ההודעה: נוסח להלן

 ז״ל, שספרטקוס היא, ידועה ,עובדה
 וממישנתו מתורתו רבות וניזון הושפע

ההיס מלמדתנו כמו־כן המנוח. בודהא של
 קשר התפתח האישים שני בין כי טוריה
 אין ומסירות אהבה של ובל־ינותק אמיץ

 של האמיתיים הוריו מזה, ויותר קץ.
 — ואבו־ספרטו ספרטקוסה — ספרטקום

 לבן, הצעיר בודהא את להם אימצו אף
 לספרטקום. אח היה כאילו וגידלוהו

בצורה ופוגע מעליב ספרטקוס ״המחזה

 שאין כסורקים, שאנשים רצוי זה ואין
בדיון. ישתתפו למקום, קשר כל להם

 יודעי־דוור, מר סיים איפוא,״ ,רצוי
 הרשימות את ויקיים יוסיף ,שהמערך
 שהיה כפי הסורקיסי, בסקטור הנפרדות

כה.״ עד הדבר

 של והנאמנים היחידים בהוריו מחפירה
 ספר־ מטגן אף הסצינות (באחת ספרטקום

וב אביו), של הביצים מן חביתה טקוס
ברגשו פגיעה משום גם כאן שיש הכרח
 בודהא בדת המאמינים מיליוני של תיהם

 יותר עוד קשה ופגיעה העולם, ברחבי
בארץ. הבודהיסטים המיעוטים בשני

 המחזה את להציג שלא החלטנו ,אי־לכך
בתיאטרוננו.״ הנ״ל

 בקול הודעתה את מסיימת ההנהלה
 בכלל, בארץ הציבור אל וזעקה קריאה

 יקום ״מתי בפרט: המחזאים קהל ואל
היהו אותנו, ויעליב שיפגע המחזאי לנו

 אל בטבורה קשורה שיצירתו מחזאי דים׳
 והמולדת העם בעיות אל אנו, ארצנו

, ו נ  בנפש להציגו סוף־סוף נוכל ואז של
!״הפיצה

 נבחרה צפיר־עיזים פזית החיילת
1973 ישראל של היופי לרוזנת

״ספוטקש״ את נסדו גדוע


