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 פעולתו בעת רק לא נשחק מכונית מנוע כל

שהופסק. לאחר גם אלא
 במנוע מתהווים מאכלות חומצות המכילים מים

פועל. שהוא בשעה

 נגרם המנוע שחיקת של הארי חלק
הללו. והרטיבות החומצות ידי על
c

 המזיקה בפעולתן נלחם שמן־מנועים x-100 ״של״
נח. שאתה בשעה המאכלות החומצות של

מנועים
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 מזורז בקורס המבוגר — שנתית בכתה הצעיר

אלנבי) (ע״י 6 בלפור רח׳ תל־אביב, לפקידות׳ — ״אלפא״ ספר בית

 שמפו טקסטיל ילד
 מסעותיו על מספר

בעולם...
 שמפו טקסטיל ילד מספר הבאות במודעות

 שמפו טקסטיל של המזהירות הצלחותיו על
 את גם השתמשי ומשי צמר לדברי בחו״ל.

 שמפו טקסטיל כי — אלקלי ללא רן בקצף
הוא. טוב הכי

בע״מ ״נורית״ היחידים המפיצים — ״נקה״ תוצרת שמפו טקסטיל

בארה״ב ישראליים עריקיס •
קינסי נגד הנשים מרד •
המין פשעי על •
הרומנטי-ציסני הרוצח •
האשה? עליך משפיעה כיצד •

■' מהארץ ומענין מצוייר חומר ועוד • י  

בחוברת ומהעולם

לכן״ גבי על ״שהור »
השאר: בין המכילה

י□0ר9 חידון
ל״■ 500 סר על
i פר׳ 300 המחיר

הקיוסקים בכל להשיג

אנשים
ציה מסחטרו־הקואל

זד עורכו כנטוב, מרדכי השבוע הנדיר
 הקואליציה: את על־המשמר, של המכסיף

 אשכול נכנס האחד שבצדה מסחטה ״זוהי
 זכרון־ של יין יוצא השני ובצד דגניה של

יעקב!״
בת אלץ, יגאל בנטוב, של יריבו נזכר
 ״כשהתקרב :במעגן האסון לפני רגע גובתו

 בני של ברכו על ידי את שמתי המטוס
לק עומד פה בני, — ואמרתי (מהרשק)

נה היה ״הקהל אלון: הוסיף משהו!״ רות
פאניקה.״ שום היתד, לא דר.

מפ מורד אלון, של הטובים מידידיו אחד
הת כיוואן (״ניי״) אניירן הלייבור לגת

ר מפלגתו, מהנהגת לפרוש בינתיים, כונן,
 עתונאי הסביר חקלאית. חווה לעצמו כש

לשדר,־בוקר!" הלך ״ביוואן ישראלי:
האמרי האמרגן הורוק, סול כשביקש

 להביא בישראל, קצר זמן לפני שביקר קאי,
לא המלכותי הסקוטי המשמר של תזמורת
 בה הראשונה, הפעם שזו והעיר מריקה,

 הקולונל השיב באמריקה, כזה גדוד יבקר
 לחם הסקוטי ״המשמר בגאווה: המשמר של

 ביורק־ לאמריקאים נכנע הוא באמריקה.
 שוכנת היכן שאל נדהם, הורוק *.״ טאון

 התחנן: הדבר, את לו כשהסבירו יורקטאון.
האחרונה?״ במלחמה היה לא זה ״אבל

ף ו ק ד. - ר ע ו
 לשר הצירים אחד פנה מפא״י מועצת בעת
מע הצעה לו הציע אשכול, לוי האוצר,

ל תושבי־ישראל: של מצבם לשיפור שית
 את ולמנוע לארץ מחוץ מתנות קבלת הרשות

 מידית, היתד, אשכול של תשובתו מכירתן.
 נצ־ כזה ״במקרה : כבד״משקל נימוק הכילה

 כל ועל — פקח אזרח כל על להעמיד טרן
שוטר.״ פקח

א נימוק כל נתן לא מי הבשרני, ולן ר פ
 ב־ להצטלם סירב כאשר מלך־מצריים, שר,יה

ד,שימ קוף של לצידו רומא, של גז״החיות
 האמריקאית, הטלביזיה כוכב מאגם, פנזה,

סי כי נראה ברחבי־העולם. עתה המסייר
 מזל למאגם הביא לשעבר המלך של רובו
הפי אחד פרץ מכן לאחר מספר דקות רע:
 נעליו את בלע מכלובו, גן־מחיות של לים

הקוף־הכוכב. של החדשות
 האמר־ דאג של לשירותו שנה במלאת

 לעבודה חבריו העלו האו״ם, כמזקיר שלד
 כי השאר בין סיפרו מעניינים, זכרונות

 לחדרו, לראשונה האמרשלד נכנס כאשר
הת הניו־יורקי, המאוחדות האומות בבניין

 שעון־ את להסיר ציווה סביבותיו, על בונן
 אתבונן, ״אם הסביר: ממקומו, הגדול הקיר

 רוצה שאני אורחי יחשבו בשעון, במקרה,
במ להביאם רצון כל לי אין מהם. להיפטר
בוכה.״

ב האליפות משחקי על נעימים זכרונות
היש הכדורסל נבחרת אנשי העלו מוסקבה
 הטכני, מנהלם כי היתר, בין גילו ראלית,

מע באותו עצמו את הוכיח פרוסל!, דג
שהש הנבחרות כל את צילם זריז, כצלם מד

היש הנבחרת מן חוץ — במשחקים תתפו
ראלית.

ל ש ד מ ד ל י מ ה ־ ת ר ש מ
 חיפה עיריית ראש חושי, אבא כשנשאל
 שהעירייה הדבר נכון אם והנמרץ, הפעלתני

 בעין־ היושבים לציירים מוסרי עידוד נותנת
 עידוד אבל ״כן, בעקימת־חוטם: השיב הוד,

רב.״ בכסף לנו עולה זה מוסרי
 הרכיבה מורה נתן מוסרי לא־כל״כך ד עיד,

 מסוסיו לאחד גדרדדן אליהו התל־אביבי
 קאזאנובה, בשם הסוס את כינה הוא החדשים:

מסורס. היותו אף על
 לאחרונה גילה הממושך שירותו סוד את

 ברנארד פילדמרשל עתונאים במסיבת
 צבא מפקד סגן מוגטגדמרי, (״מונטי״)

ער בחיוך מונטי אמר האטלנטית. האמנה
המ במשרתי: אשאר כי בטוח ״אני מומי:
 זב־ את לכתוב שאתחיל יודעים עלי מונים

ממנה.״ שאפרוש ברגע רונותי
 גילתה הוליבוד על האמיתית דעתה את

 באוזני שהכריזה מור, טרי הכוכבה־הטייסת
 החשפנות ״שגעון סוכני־פרסומת: של כנס
 מעתה אבל אותי. גם סחף הזאת העיר של

אח האפשר, ככל להתלבש אשתדל והלאה
כשרונותי.״ את רק שוף

 של ביותר המפורסמים הקרבות אחד *
האמריקאית. השחרור מלחמת


