
קוטי. רק אותי!

בתמרוקיות להשיג

מכחכים
 )6 מעמוד (המשך

 פעמים זו טענה על חזרתם גם
בעבר. אחדות

 ז׳בוטינסקי של הממרח מאמרו
 של הראשונה במהדורה מופיע
 בשנת שיצאו נבחרים, כתבים

 של עמיחי במהדורת נכלל ,1946
 רשימות, בכרך דבוטינסקי כיתבי

 בסיפרו מופיעים ממנו קטעים וכן
 דבו־ של עולמו בלע משה של

 במהדורתו השנה שהודפס טינסקי,
השלישית.

ירושלים מירד, ישראל

 ד1אתנל של היופי
היום ל 111 והיופי

ה מלכת זו היתה פעם

— והיום רודן, זיוה יין,
בולע־ שלי המים מלכת
סקי...

מל של תמונותיה את כשראיתי
 ברלינסקי, שלי החדשה, המים כת

 אחרת, במלכה מה, משום נזכרתי,
 טובות. שנים בכמה לה שקדמה
 ה־ הישראלית רודן, לזיוה כוונתי

יש את בזמנו שהדהימה יפהפיה,
 האוקיינוס את שחצתה עד ראל

 הבל־ האפשרויות ארץ אל ופנתה
 משהו שיש לי נדמה תי-מוגבלות.

 היופי זהו השתיים. בין משותף
 ברחבי למוניטין שזכה הישראלי,

העולם.
אילת סגולי, יוש

ה ומלכת רודן היין מלכת •
תמונות. ראה — ברלינסקי מיס

 של המנויים תעדיפון
15.9.80ם־ הוחל

09x11:1 חוה

שכח לחצי בלירות לשנה
הוצאות מחיר

ס׳ה״ג סה׳׳י מ.ע.מ. משלוח העיתון

1850
2250

3528 = 378 + 350 + 2800 
4200 = 450 + 950 + 2800

בארץ המנוי דמי •
רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

חוץ לארצות המנוי דמי
אויר בדואר

2800 5420 = 580 + 2040 + 2800
אירופה •

4500 8713 = 933 + 4980 + 2800
קו ארה״ב, • סי מק ה.ו ד קנ
קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •

7000 13״752 = 1474 + 9478 + 2800 פרו זילנד, ניו אוסטרליה,
דרום ניגריה, השנהב, חוף גאנה, •

4950 9620 = 1030 + 5790 + 2800 קניה חבש, טוגו, אפריקה,
5900 11,485 = 1230 + 7455 + 2800 טאייוון פנמה, •

סינגפור, נפל, הונג־קונג, תאילנד, •
5100 9856 = 1056 + 6000 + 2800 קוריאה

המנוי. על יחול המשלוח כדמי שינוי כל

כרדינסקי שלי המים מלכת
— כאז

רודן זיוה היין מלכת
עתה כן —
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