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רתל־אביב
9 נן־יוזודה רחיב

ו נ ־ א ר ו ק ל
 ימים חודש תוך החותם כל נמשך. יחזה״ ״העולם של ההחתמה מפעל

 חו״ל (מנויי ל״י 3.750 בסך לשנה דמי־מנוי מראש ומשלם הזה" ״העולם על
 המנויים דלקמן. הרשימה מתוך כפרם, ספר־חינם מקבל ל״י), 4.350

 ליום עד החתימה דמי עודף את ישלימו אם זו מזכות ליהנות יוכלו הותיקים
הזה״. ״העולם הנהלת אל דחוי ללא אותו ושלח הרצוף הטופס את מלא .1.6.51

מנו׳ טופס
הזה״ ״העולם להנהלת

12 לילינבלום רחוב
, ב י ב א ־ ל .136 ד. ת. ת

.............................................................מר) (את אותי לרשום נא

......................... ...............הרחוב........................העיר הכתבת!

מהיום. החל לשנה, עתונכם על כמנוי

לפי לגבות נא / דאר המחאת / בצ׳יק רצוף ל״י 3.750 של הסכום

..................................................................................... הכתבת:

.....................הכתובת... לפי לשלוח נא להלן, המסומן הספר את

חתימה... , .................................. תאריך

ת מ י ש □ ר סי ר פ ״ ה ו נ מ □ ד
שבחרת הספר לשם מתחת קו מתח

השביעי הטור / אלהרמן כתן )1
/בר־יופף יהושע )2 לה קורא ואין תעלומה .
לנו יולד ילד / וולפוכסקי ז. מ. )3
פלמ״ה עלילות / פלמחאי )4
/ לובה ומירה צ׳רנוביץ ימימה )5

דדרף יצאו רעים שני
השמש תהת / שמיר משה )6
האש בקו / תלמי אפרים )7
המטבע של השני הצד / אבנרי אורי )8
סין כשמי אדום כובב / פנאו אדגר )9

יותר טוב יהיה מחר / פמית בטי )10
אחד) בכרך החלקים 2( העופר / ראוליננם ק. מ. )11
1948 פלשת כשדות / אבנרי אורי )12

חלוט״ 1(יבצ0״
הצעירות !,לקוראות הזה״ ״העוד□ תחרות

 מפליטה פעמים במה האפשרות...״ לי היתה לוא ״אף׳
 יממה לכלות האמצעים כל לך היו לוא זאת משאלה את

עושה? היית מה - כחלומותיך אחת
 מפעם שיקיפו הזה״, ״העולם של התחרויות כמסגרת

 הזה״ ״העולם כזה מבריז קוראיו, רבבות בין אחר הוג לפעם
.20 גיל עד 17 מגיל לקוראות תחרות חלום״, ״מיבצע על

: השאלה על לנו להשיב אלה קוראות מזמינים אנו
 לכלות האפשרות לי ניתנת היתה לוא עושה הייתי ״מה

כחלומותי.״ אחת יממה
 כיותר והיפה המקורית התשובה כבעלת תבחר המערכת

 חשבון על חלומה את להגשים האפשרות את לה ותיתן
ישראל. כתחומי יהיה שהדבר כתנאי הזה״ ״העולם
 כתובות להיות מלה- 300 בגדר להצטמצם התשובות על

 ולצרפו הבא הטופס את לגזור המשיכות ועל ברור, בכתב
חלום״. ״מבצע - לציין יש המעטפה על לתשוכותיהן.

: הזה״ ״העולם של חלום״ ״מיבצע בתחרות כמשתתפת אותי לרשום נא

ב גרה אני . ......... שמי

ם_________ __________ביום נולדתי . במקו

מדת/עובדת אני ...... ...............................ב לו

^תלים על
המכונית כארגז שאמפאן

 10כ־ שארכו שונים נטויים לאחר
 פרידיקר״ ״דאלאס מפעלי הגיעו שנים,

- שעבר בשבוע למבוקשם  קרור׳ יחידת -
 יחידת־ המכונה. את לקרר שמתפקידה

 המנוע, למכסה מתחת מותקנת זו קרור
 הן לעתיד התקוות מיוחד. תא בתוך

 שתקרר בלבד לא זו, שיחידת־קרור
 קטן כמקרר תשמש גם אלא המנוע, את

משקאות כריכים, : כגון אוכל לצרכי
 ושאמ־ בארצנו) מאוד חשוב (דבר קרים
פאן.

מבונית־פירה־מטום
ן חדשיים, לפני הומצאה באמריקה

 מכונית־סירה־אויר־ :בנסיון כבר ועמדה
 בעלת מכונית בגובה היא המכוניות רון.

 החידושים וכל דלתות, 2 מושבים, 4
למכוניות. היום עד שהוכנסו האחרונים

 של בצפוי הרמטי באופן עטופה היא
 בערך. אחד מטר של לגובה עד פח־ברזל
 מתוך המתחבר מדחף, מותקן מאחוריה
 ישנו כמו־כן ידית. בעזרת המכונית

 שאפשר מלפנים, מדחף של מיוחד סדור
 כד וזוג בו, צורך כשאין להסירו בנקל
 בצורה המכונית לצדי המתקלפות פים
מכו בפני בהן. להכיר אין וכמעט נאה
! מכשולים אין זו נית

כתל־אכיב מנהרות
 תת־ מעברים שני ייבנו בתל־אביב

 אדום״, דוו ״מגן בככר אחד : קרקעיים
 התכנית בנובמבר״. ״ב׳ בככר והשני
 ותבוצע תל־אביב עירית ע״י עובדה
בקרוב.

לח לקהל לאפשר : התכנית מטרת
 מבלי לשני, האחד מהצד הככר את צות

 על להקל כך וע״י הכביש, את לחצות
 במקומות מאוד גדולה שהיא התנועה,

אלה.

המנץ: מן
 במכונית השמן את להחליף רצוי

 הדבר אין אם ק״מ. 1000 בכל ובאופנוע
ק״מ. 1500 בכל תחליף — לכיסך נוח

 פתח חם, שהמנוע לאחר מיד )1
 (במכונית השמן מיכל פקק את

 בחלקו הנמצא השמן אגן פקק
ל תן המנוע). של התחתון כ  ל

מתוכו. לצאת השמן
 כחצי שפוך הפקק, את שוב סגור )2

 דק (שמן שטיפה״ ״שמן ליטר
במיוחד). המנוע לשטיפת

 לפעול לו ותן המנוע את הנע )3
 (המנוע בלבד. אחת דקה במשך
שמן!) בלי פועל

 את והוצא הפקק את שוב פתח )4
השמן. כל

הפקק, את סגור :באופנוע )5
השמן׳ למיכל בנזין מעט שפוך
_ ואילך אילך האופנוע את טלטל

 כי לך ברור יהיה אשר עד —
בהחלט. נקי המיכל

 כל את הוצא הפקק, את פתח )6
 חדש בשמן מלא סגור, הבנזין׳

ומתאים.
 המתכת פרורי בגלל באה זו פעולה

המ של פעולתו עקב הנקרעים הרבים
 המתכת פרורי את תרחיק אם נוע.

המ על לשמור תוכל מזומנות, לעתים
מהירה. שחיקה מפני נוע

לאופנוענים מועדון
 (לאו הצעירים האופנוע רוכבי לכל

 :בארץ ברוח...) אלא — בגיל דוקא
רוכ של מועדון להיפתח עומד בקרוב

אופנוע. בי
טיו עריכת : היא המועדון מטרת

 ענף פיתוח ספורטיביות׳ הופעות לים,
 על אקרובטיקה בארץ, האופנוע ספורט

 לחו״ל נסיעה הזמן ובמרוצת אופנוע,
אופנעים), על (אירופה

 ״העולם למערכת יפנו המעונינים
״על־גלגלים״). (מדור הזה״

* (ודלק).ענן יהודה

662 מס׳ הזה״, העולס14


