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 - בעולם החסכונית המכונית זו
!לליטר ק־־מ 21 !  מנוע בעלת !

 נמוכים מנוע סיבובי סמ״ק!!! 1289
 איטית נסיעה המאפשרים

!רביעי בהילוך בנוי בשטח ! ! 
 קבוע המכונית צירי לאורך

 פיברגלאס, העשוי מ־דפיקות״ מגן
 האחורי. בחלון עישר) מגב לה יש

 מרווחים, אוטופדיים מושבים
 ספורטיבי שעונים לוח

אולטרה־מודרני.

כמסחרית! הכנסה מס ידי על סוברת
!

£$£1>א3 15 8£11£או/\0! !תאמץ - תראה שלגן. התצוגה בסרכזי בקר

קמ־ט 90 של קבועה במהירות

רנן
בחסכון
8₪4111ז 071־ 51תראשון!

ה בג ש המורשים: הסוכנים * 226491 טל. ירושלים, * 33241 טל. וזליאביב, ג1!רם7 ת
 22668 טל, חררה, * 56861 טל, וצרח, * 21036 טל. טבריה, א■ 46712 טל, שמונה. קרים * 510296 טל. חיפה,
 •א־, 941006 טל. לציון, ראשון * 798474 טל. גן. דמת א• 23124 טל, סבא. כפר א■ 23852 טל. נתניה.

. יונה. את ראובן מוסך אילת. א 22743 טל. אשקלון,

ם בי ת כ מ
)7 בעמוד (המשך

 סוף, מהשיר ציטט אשר עומר, דן א.
הרכ בדימוי השימוש את להראות ניסה

 ששירי מהעובדה והתעלם עמיחי, של בת
 העממי: שיר־ד,ילדים על קודם־כל מבוסס

 וזהו הרכבת״, טסה סלעים וביו הרים ״ביו
הדיעות. לכל לגיטימי שימוש

עמי את עומר מעמת השנייה בדוגמה ב.
 מול מטרו־גולדווין אריות על הכותב חי׳

 משירי שמצוטט מארלבורו, של הקאובוי
 באלמנטים השימוש ובכן, בריחה״). (״שיר
 הפירסומת, מזוך
ו הקולנוע מתוך

 כלל חדש אינו כר׳
אופיי ואינו וכלל,

 ליוצר במייוחד ני
השי אחר. או זה

 הפך הנ״ל מוש
 תיקני. חומר״גלם

 ,1922 בשנת עוד
 מאר־ ג׳ראלד כאשר

קופ את צייר פי
 3״ הגפרורים סת

 ויותר כוכבים״,
 (ב־ כאשר מאוחר

אנדי מיחזר )1952
משו וכמובן קולה, קוקה בקבוק וארהול

באלמנ ומשתמשים השתמשו רבים ררים
 מ״גי־ הפירסומת, מלשון שלקוחים טים

ועוד. הפירסומת בורי״
למשור כל־כך אופייני שהיה זה, שימוש

הנכת לטכסטים חדר לא-ישראליים, רים
ש אבידן, דויד על־ידי קודם־כל. כאן בים

 סמאנטיים בשדות ראשון בדרך־כלל חרש
בעז (גם הזמן במשך והפכם מקובלים, לא
ויותר. יותר תיקניים אחרים) משוררים רת

סומק

1

■

עמי יהודה המשורר את מכבד אני ג.
שטענ הטענות ושתי שיריו, את אוהב חי,
להת ניסיון בסך־הכל הן בתגובה, כאן תי

 המב־ של ד,שליפות לטראנס עניינית ייחס
עומר. דן קר־אקדוחן,

בנ-ברק סומק, רוני
הביורוקרטיה - מס? חזקה

 י* פוזו מריו של רשימתו למקרא נהניתי
 ).2042 הזה (העולם ההוליוודית הפלישה

 סודות את ולתאר להכיר שהיטיב מי רק
 חלקה ואת בארצות־הברית הפשע־המאורגן

 בצורה לתאר היה יכול בו, הוליווד של
 הוליווד שעלולה מה את חושפנית כה

 דיו מכיר לא פוזו אבל לישראל. לעולל
 היא כי שהוכיחה הישראלית, המציאות את

וברי הוליוודית. נוכלות מכל יותר חזקה
 מתוכניתה וורנר, האחים חברת של חתה

 אנטבה, מיבצע על סרט בישראל להפיק
 לכתוב פוזו למריו מציע הייתי תוכיח.

 מגיע איך : הסנדק לסיפור שלישי חלק
 לישראל מחייליו אחד או קורליאונה, דון

האמרי בסינדיקאט־הפשע לשלבה במטרה
 לעשות), לנסקי מאיר ניסה שאולי (כפי קאי
 מול קופתו ואת ראשו את שובר אך

הישראלית. הביורוקרטיה
פתח־תיקווה ציץ, ןזרא7

פושרת תנוכה
 העדינה תשובתכם אח לקרוא התפלאתי

 (העולםאבנריי אריה העתונאי של למכתבו
 מנסה ידלין, פרשת כל לאורך ).2045 הזה

 צדקתו על נפש בחירוף להגן הזה הכתב
לח כדאי לא האם קופת־חולים. יו״ר של
הי מאחרי מסתתר מה קור ז

תל-אביב שוורץ, מ.
' צודקת לעולם טעות

 ביום במעריב שהופיעה זו, מודעה
ה- לטענות ניצחת תשובה מהווה ,1.11.76

 החקלאות משרד
כי מודיע

31.10.76 א־ מיום החל
ם ימכרו מודי הלי

 לצרכן הק״ג ל״י 4.10 של במחיר
שפורסם. כפי ל״י 4.80 ולא

 הוזלות במבצע המשתתפות בחנויקת מדובר
 ומועצות החקלאות משרד ע״י המתנהל

________________________ היצור.

 חתייקר. שכר־הלימוד כאילו סטודנטים
 ־י הוז־ על מודיע מישרד־החקלאות עובדה:

הלימודים. לת
נתניה שכיב, יצחק

2045 הזה העולם8




