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 צחצדוק
טילאק עם

טילאה
 השן אמאיל על ומגינה השיניים בריאות על שומרת

טילאק
 עששת ומונעת שן אבן מסירה וקפה, תה ניקוטין, כתמי מסירה

 טילאק -
רעננה לנשימה

ק ^ ל טי
המשפחה לכל השיניים משחת

שיווק ורשתות פרפומריות מרקחת, בתי בכל להשיג

בע״מ דיסקו

1
99מנעד

1־מודיע:1199
18.001 עד 8.00מ־ חול וכימי 21.00 עד 17.00מ־ במוצ״ש פתוח

מקצועי פטיפון + 2x30^ מגבר הכוללת בחלקים מערכת *1
.2x40^ רמקולים זוג +

מקצועי פטיפון + 2x30^ רסיבר הכוללת מערכתמקצועית *
ל׳׳י 12,300 רק השבוע

2x40^ רמקולים זוג +

1
 70ע\ רמקולים זוג + ל״י 2,590 רק ¥40\ רמקולים זוג *

 רמקולים זוג * 4,290 רק 50^ רמקולים זוג * ל״י 6,490 רק
ל״י. 8,900 רק 90/י\

1ל״י 16,100 רק השבוע
 כיותר הזולים היצרנים שאנו ותיווכח מחירים השווה ¥
מוצרינו כל על לשנתיים אחריות תעודת *

וסל וסלהמבבבב וו וווסלה וסלהמ- וופגקך וסלהמב שוקן רחוב :כתובתנו

1
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* לדויין טרמפ חן

מכחבים
השוה איש

 איש״השנה יחיה מי
 אנשי־ יהיו מי תש״סן

ז השונים בשטחים השנה
 הראשון הקורא שאני מקווה אני

 איש־השנה לתואר מועמד המציע
 תש״ם.

שרון! אריק
חיפה אפשטיין, יוסף

 המדינה: של האמיתי ...השליט
רנזת־גן ברג, נחמה

 החרבון בגלל קארטר, ...בימי
בני־הערובה. הצלת של

ירושלים גולדמן, שמואל

 האפיפיור, דם: לכם יש ...אם
הכנסייה. של המעופף שליחה

תל־אביב פז, חנן

 הוא האיש לרע, או ...לטוב
בגין.

ירושלים שפירא, אסתר

 התואר כולנו, ולצער ...לצערי
מי תמצאו היורדים. לאחד מגיע
מתאים. שהו

תל־אביב אכרהמי, גור

נגד .,עכשיו׳
נייר שיל נגיר

 למערכת שהובא במיכתב
 גבריאל הקורא על״ידי
 מערכת תוקפת מוקד,

עו עומר, דן את ״עכשיו״
 של ״נמר המדור רך

נייר״.
 החליט נייד״ של ״נמר כי נראה,

בלתי־אובייק- באופן להגיב שוב

 יצחק של חשובות יצירות־סיפורת
 יהושע א.ב. קניוק, ויורם אורפז
נש ,וצעירי־ד,צעירים עוז, ועמוס

 הפרוזה נגד עומר של תלונתו מעת
 קשריו שמא או מגוחכת. שבעכשיו
בתקו פרוזה העיתון עם האמיצים

 וקניוק רייך שמוקד, (הזמנית) פה
הביט מעריכת לחופשה בה יצאו
 את לתקוף עוז בו נסכה הנ״ל, און

 לו הנראה שבעכשיו, הפרוזה
תמיהנו. מתחרה? כביטאון בטעות
ד עכשיו כי נציין מזה, חוץ  וז
 הצטיינו מחוברותיו הנוכחי מיבחר

 ובשירה, בפרוזה רק לא ומצטיינים
 המחזה הביקורת, בתחומי גם אלא

 מירון, דן של מאמרים ותירגום.
 הביקורת, בתחום צמח ועדי זך נתן

 מונדי, של מסתובב כזה ומחזות
תו שעומר בחוברות המתפרסמים

ספ של צאן־ברזל מנכסי הם קף.
 במקרה לא שלנו. דור־המדינה רות
 :הנ״ל המיבחר על ידוע סופר אמר
 והייצוגית החזקה האנתולוגיה ״זו

ב העברית הספרות של ביותר
האחרונים.״ עשורים

 עצמו שם עומר אחרונה: והערה
 ימי- את משגר כשהוא לצחוק
 לשנות־החמי- עכשיו של גדולתו

 המאוחרות בשנות־החמישים שים.
 הבסיסית המהפכה את עכשיו חולל

 ב- בספרותנו. דור-המדינה של
 עכשיו העלה שנות־החמישים

 וולך- חדשה: ״מישמרת״־משוררים
 שבתאי-הורוביץ־גלדמן-ויזלטיר־בן.

 שנות של השניה במחצית ואילו
 ״מישמרת״ עכשיו העלה השבעים

בספ ״צעירי-צעירים״ של חדשה
 יותם בז׳ראנו, מאיה כגון: רותנו,

 דוי- סיגלית דורית, א. ראובני,
 בנאי, פרץ ברמה, ישראל דוביץ׳,

 (נוסף ועוד בכר, אלי סומק, רוני
 בשירת חשובים חידושים להעלאת

 שירה או ושבתאי, וולד אבידן,
 ולרית־ארוטית חברתית־פוליטית

 אם ואחרים). רייך אשר בנוסח
הוא זאת, כל מבין איוננר עומר

מוקד גבריאל ומבקר מונדי יוסף מחזאי אבירן, דויד משורר
הצעירים צעירי

 עכשיו חוברות על ומסולף טיבי
 טוען, עומר דן ).2239 הזה, (העולם

 דור־המדינה ספרות במיבחר כי
 ו־ 41־42 מם' (עכשיו שערכנו

 שירה״! של ״פנינים יש )43־44
 עכשיו תרומת את לבטל מנסה אך

 קודם־כל והנה, הפרוזה. בתחום
 ״פנינים אותן תקף הוא בשעתו

 של ספרותי במוסף שירה״ של
 לדעת, שטוב כך ז״ל. חירות עיתון

 חלק לגבי בתשובה חזר לפחות כי
 בעניין גם אבל שפירסמנו. מהשירה
ב דברי-הבל הם דבריו הסיפורת

 בהוצאת נתפרסמו אילו מחילה.
 של הראשחנים ספריהם רק עכשיו
 ראובני, ויותם אפלפלד אהרון
גם פירסם שעכשיו עתה דיינו.

 בשולי בשורוק) (ו׳ מצודד נותר
 עכשיו. של העברית הספרות
 עכשיו, מערכת גודכיץ, נועה

ירושלים
• • •

צה״ל :הנדון
אותו. לחקור שראוי משהו

 מטכ״ל במחנה המשרת חייל אני
 על לכם לספר וברצוני בקריה
 ,27.7.80 בתאריך מסויימת. תופעה
 כר- על נערכה הערב, בשעות
 מסיבת הבסיס של הגדול הדשא
הרמטכ״ל. רל״ש של לבתו חתונה

)10 בעמוד (המשך

2242 הזה העולם6




