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 לחשוב פנאי לך שאין בשיחה אתה שקוע כה
 פעולתו בעת רק לא מתקלקל מכוניתך שמנוע

!כלל בו משתמש אינך אם גם אלא

 במנוע מתהווים מאכלות חומצות המכילים מים
פועל. שהוא בשעה

המנוע. פעולת את מפסיק כשאתה מיד
’ ״ והמים להתקרר המנוע מתחיל

 הצילינדרים דפנות על רובצים יהחומצות
לאכלם. ועלולים

 העיקרי הגורם הנו האיכול כי היא עובדה
המנוע. לשחיקת

המשמר על תמיד עומד שמן־מנועים X-100 ״של״ %:

ק סו עיד עי מו
 :שמיד ודם) בשר מלך למשה מחכה נעימה אפתעה

 מחפש גוכרין, עקיבא חובב־הארכיאולוגיה, מפא״י ח״כ
ספרו. עבור כשי לו לתת כוי המכבים מימי מתאים מטבע

 עבה־הקול, הקאמרי, שחקן ידין, יוסף נעימות הופתע
 (ראה קזבלן במחזה לתפקידו בהתאם לבוש לחיפה, נסע אשר

 עדות־המזרח׳ מבנות טרמפיסטיות שתי בדרך אסף רפורטז׳ה),
 האשכנזים כל !השם ״ברוך :מקורית למחמאה מהן זכה

אותנו.״ ולקחת אתה באת ועכשו נעצרו, ולא עברו האלה
 פאולקנר, וויליאם האמריקאי הסופר גם לטייל נסע

 סיים בראזיל, פני על לסייר שיצא לספרות, פרס־נובל חתן
 כרוך מגודל כשצפע נחשים, לגידול בראזילית בחווה סיורו את
 מפני פוחד ״איני :הנדהמים לנאספים הסביר צווארו, על

בני־האדם.״ הם ביותר הגדולים אויבי נחשים.
 ראלה ד״ר השבוע גילה קילומטר למרחק בריצה כוחו את

 ),877 הזה לם1ע.(השיא־המייל את ששבר הבריטי כאניסטר,
 אפנדיציט. התקפת שקיבלה לאשר״ עזרה להגיש הוזעק כאשר

 עודה לה שהגיש לאחר החולה, של לבעלה באניסטר אמר
 עיסוק היא הריצה כי סוף, סוף תיווכחו׳ ״עכשו : ראשונה
מועיל.״

 בד i מן הקרובה פרישתה על השמועות כל את הכחישה
 וחמת־המזג. השיער זהובת גאבור, זאזא כובבת־הקולנוע

 בתי, עם אזוז שבקרוב ״אפשר עתונאים. במסיבת זאזא אמרה
 מאולפני- לזוז כוונה כל לי אין אבל לאירופה, קונסטאנם,
הסרטים.״

 הישראלי, החידונאי רוזן, שמואל שפתיו את להפעיל סרב
 נתבקש כאשר בנהריה. חופשתו את עתה המבלה

;ש בראשו הניד לקול־ציון־לגולה, מוקלט רא-ון לתת רוזן
 על להסתכל יכול איני חופשה, לי יש ״כאשר :אמר לילה,

מיקרופון.״
 קול• קריין שהיה מי גורביץ. עמיקם גם בנהריה יושב
 ה״ עונר, אינה וארבע עשרים גבעה בסרט המשתתף ישראל,
 מרגיש הוא כיצד גורביץ נשאל כאשר הסמוכה. בעכו מ־סרט

ב המקומי׳ בפנסיון עצמו את פנ ״איזה : מריר בחיוך הןי
 שפת על לישון כדי רק לי מספיקה שלי המשכורת י סיון

הים.״
 של ההסרטה סיום לאחר מטמוד יורם האהל, שחקן סיפר

 ראתה בעכו, קטעי־הסרט צולמו כאשר כי עונה אינה 24 נבעה
 הסרט) משתתפי (מבין ירדניים ליגיונרים שני זקנה ערביה

 ״אלחמד :בזעקת־שמחה פרצה ברחובות־העיר, מתהלכים
!״ באתם סוף, סוף לאללה,

ב הודסנ׳ א
 הגבר של המינית (ההתנהגות אלפרד ד״ר שמיצה לאחר
 הנשים של חיי־המין על האינפורמציה כל את קינסיי והאשה)
 אלה בימים היסטורי. למחקר לעבור החליט בני־זמננו, והגברים

אר שרידים נמצאים שם מקום פרו, לטרוחילו׳ קינסיי יצא
 קדום אינדיאני, שבט — מושיקה שבט של רבים כיאולוגיים

המין. לבעיות הנוגע בכל בלתי־רגיל בגילוי־לב שהצטיין
 ראג־ הפנינים) (ניוזרוזת דאמץ על מפתיעה אינפורמציה

 סיפורים כתיבת תוך במחלת־הסרטן, לאיטו שגווע הסופר יון,
 אלה בימים מסר הניו־יורקי, התחתון העולם על משעשעים

 ראג־ גילה השאר בין אבא בעקבות בספרו הבן ראניון דאמון
 ״־ עב התידדו על הבית מן אביו את גרשה אמו כי הבן יון

מוות. עד לשכרה שתתה עצמה היא וכי פושעים,

המאכלות. החומצות של עוקצן את ונוטל
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פייג׳. רוסי-דרגו, אליאונורה גלין, דניאל עם

תל ב,ארמון אביב דוד״-
ובת גאבור כוכבת
ך זאזא זזה לאן
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