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טעם לבעלי הנקוי

ת ש . ק נקד ת מ ע ב ו צ ו

 שדינו היין סבת
מתוך

פיאם עומד שדי המרבעים

 שיר. מגלת וסמי מצל צץ
המעיר ופיך יין, וכד פת

— בערבה שירות ןמיר לצדי
אמיר. ?צדן ערבה אז לי, רב

סימון ה. :תרגם

יכופר לא חטא
 ולא השערות את להזניח הוא

 ושיטתי. קבוע כאופן בהן לטפל
המרהי שמשערותיה הכרתן■

 לך גלתה התפעלת, כה בים
משת היא :סודה את כודאי
הח השמפו - ב״תלתל״ משת

״שמן״. •טל דש

 וגם ב״תלתל״ את גם השתמשי
 זוהר ישווה הוא לשערותיך

 ותסרוקתך ועדנה רבות משי,
כל. עיני תרהיב

 כמיוחד חסכוני גם ״תלתל״
 שמחירה שפופרת - כשמוש

 לי מספיקה - כלבד פר׳ 220
חפיפות: 25

 אלוף יהיה הוא - ״תלתל״ נסי
שערותיך.
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מועדון־ר,התאג חניך שטיינברג, דן
 )2 עמוד (ראה ליאונרד בני ע״ש רפות
 אלוף להיות מתעתד שאינו בבושה מודה

 ״רך שהוא מפני הישראלי ההתאגרפות
 ״אכזרי״. ספורט הוא והבוקס מדי״

 באחד להצטיין דן מקוד, זאת לעומת
 בשחיה. בעיקר קלה׳ באתלטיקה הימים

 ״כדי התאגרפות לומד הוא בינתים
עצמו״. על להגן ולדעת הזמן את לבלות
 חשמלאי בן ,12 בן צבר הוא דו

 כיתה תלמיד בתל־אביב, פרישמן מרחוב
 הוא תל־נורדאו. העממי בבית־הספר ז׳

 ושקוע חשבון שנא גיאוגראפיה׳ אוהב
הרפתקאות. בספרי (ובכיתה) בבית

 (״אם בגימנסיה ללמוד רוצה הוא
באחד ולהיות לכך״) אפשרות לי תהיה

 אז עד אשנה לא {אם למהנדס הימים
דעתי״)... את

מכתבים
ץ המדע חידוש

 זאת בכל צרפתי, כלב הוא ״בורדו
 השטלאנדי. הפוני פיגאל, עם התידד
 מיאץ, ואסטלה להנרי שייכים שניהם

 6 לפני שנולדה ילדתם השבדי. הזוג
).656 הזה״, (״העולם חדשים...״

 הזדווגות המדע מאפשר כבר האם
 האי משניהם ומי 1 וסוס כלב של

1 המאושר
רחובות. כר־אל, חנה

בדקדוק. השיעור על תודה
גבעתי מול פלמ״ח

 ד,בקורת את שכתב הספרותי, למבקר
 הזה״ (״העולם שדה יצחק של ספרו על

 נכשל, לא שהפלמ״ח להעיר יש ),654
מו פלמ״ח אנשי של ישובים עשרות
 בשעה בדרכו. המשיכו אנשיו כי כיחים
 ומש־ בבתיהם יושבים ״גבעתי״ שאנשי
 בכינוסים, הלאומית חובתם את קיטים

 עשה ״מי ופולמוס זכרונות סיפורי
 בישובי הפלמ״ח לוחמי יושבים יותר״,
המע שאנשי הוא העולם מטבע משלט.

 ולכן ובדבור בעט רב אינו כוחם שה
 שדה יצחק של עמודיו 100 יכולים לא

 התוכן ורב המסוגנן לספר להשתוות
פלשת״. ״בשדות

אבוקה כמשק פלמ״ח חברי
: הספרותי המבקר

גבעתי״... בחטיבת הייתי ״לא

וביקורת תמונה
 על ביקורת הדפסתם 654 בגליון

 המחבר תמונת עם האדם״ ״כל הספר
 ביקורת בצד כי סבורים אתם האין ובתו.

 בטעם פוגעת כזאת תמונה שלילית כה
ז הטוב

ת״א עברי, סופר
 לפי ולא הספר לפי נכתבה הביקורת

התנוונה.

רוקח מר המיליון, הנה
 מכבש הועמד בח״ז 16 ג/ ביום

 תל־ עירית של הטכנית המחלקה של
 ).5 פין (רחוב שהם דפוס ליד אביב

ונש המכבש, הותנע בבוקר 10 בשעה
 הלך. והעובד ורועש, במקום עומד אר

וה במקום המכבש עמד שעות שלוש
ותו עליו מטפס ילד ראינו שאון. קים
 בשעה המסתובב. הגלגל אל אצבע קע
 העי־ של הטכנית למחלקה הודענו 12

 ורק ״יוסף״), בשם עובד לנו (ענה ריר,
 מישהו בא הצהרים אחרי אחת בשעה
המכבש. את והזיז

 גילה רוקח מר כי בעתון קראתי
 העיריה. בתקציב לירה מיליון של גרעון

 ספק בלי הוא זה מכבש של הבנזין
מהגרעון. חלק

שהם כדפוס פועל
? לרעש ביחס ומה

ורווקה חומות עינים
 במכתבו שואל אפשטיין ישראל

 של גורלם מד, )656 הזה״ (״העולם
 משעי שהתגלגלו וצעירה צעיר אותם

השבוע״. ״דבר לשער הזה״ ״העולם
מזרחי, מנחם הוא הצעיר :לידיעתו

 היא הבחורה בחיל״הים. מלח ,22 בן
שלום- מרחוב ,19 בת גרצמן, רינה

 שאטני, שער לד, יש בת״א. 57 עליכם
 בהרבה יפה והיא ונמשים, חומות עינים

 חוץ לד,). דומה (שאינה התמונה מן
 לא מנחם עם יחסיה רווקה. היא מזה

 לפני שצולמה תמונה, מאותה חרגו
 חברים היו ששניהם שעה שנים, שלוש

 בחיל- בינתים היתד, רינה ים״. ב״צופי
פקידה. היא וכיום הים

תל־אביב. משלנו״, ״אחד
המעונינים. לב לתשומת

תיקונים
הת של העבודה מחלקת מנהל סגן
 צוטטו שדבריו התעשיה בעלי אחדות

 מוריאל שלמה שמו )656( הזה״ ב״העולם
מאירוביץ. — לשעבר מורא־אל). (ולא

 מאיאקובסקי של לספרו ההקדמה על
 הזז־,״, (״העולם לביקורת נושא ששימש

 אם כי שלונסקי׳ א. חתם לא )656
 ■ההוצאה שמסרה הספר טופס פן. א.

מקוטע. היה למבקר

זה כגליון התצלומים
 לשמאל מימין — בעמוד (הסדר
למטה). ומלמעלה

 רותנברג — 5 ,6 ׳7 ,8 עמודים
 תמיר, קאופמן, — 9 עמוד וקאופמן,

 הזה״, ״העולם שרות — 10—11 עמוד
רותנברג. — 12 עמוד
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