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 סיסמאות לנו ששלחו המשתתפים 2014 לכל מודים אנו
ם שירים  מעידה זו רבה הענות הארץ. קצוות מכל וציורי

הישראלי בשוק ״שלטוקס״ שרכש הטוב השם על

השופטים חבר החלטות ואלו
׳47 הגבורה דרך אנקורי, י. זכה — ל״י 100 ראשון כפרם

: הסיסמה עבור תל־אביב, בצרון, שכון

וליתוש לזבזב הקץ פירוש? מ־. שלטוקס
 שדרות פיינרו, שולמית זכתה — ל״י 80 — שני כפרס

: הסיסמה עבור חיפה, ׳52 הנשיא

מחסל הוא יתוש -של״-זבוב, מתוצרת שלטוקס
 מגבעתיים 6ה־ בת רינקובסקי לעירית — מיוחד תגמול פרם

הנאה. השיר עבור

 דברת׳ קב׳ לוי, חוה :כדלקמן ״של״ מתוצרת תגמול פרסי 10
ב; קרית תמיר, מרדכי עפולה; כו  ניסן סגן ת״א; אורן, זיוה בורו

 ; ירושלים ויידנפלד, מ. ; נתניה ברקאי שרה ; צה״ל ישראל, בן
 שטיינברג׳ ז. לציון; ראשון כהן׳ אהרן השיטה; בית שור, גיזה

ירושלים. יזרעאלי, מאיר ; ת״א

שלטוקס
״ ..־י*■■ >4

שמיד ם זבובים מ שי ויתו

״עדית״ הוצאת
לאור יצא

בעולם הבסט־סלרים ראש

1955 — 1954 בשנים

ר3 ז א ל

תומפסון מורטון מאת

! ראשו־ את תפקיד אל
 השתמש כקיץ השער לטיפול
 לנולין בנקה רק הראש לחפיפת

 כלנולין העשיר השמפו !שמפו
קשקשים. התהוות המונע

 20ו־ 10 של בשפופרות להשיג
חפיפות.

 לגולין נקה את היום עוד נסה
שמפו.

 אי־שכי■ של כמקרה :ערוכתנו
 התמורה. תוחזר רצון עות

נורית דזב- היחידים המפיצים
בע״מ.

שלם ב
גרמניה

צבאית דמוקרטיה
 לעמוד מסוגל היה לא בעולם כוח שום

 פרוסיה, מלך הגדול, פרידריך של צבאו מול
 הזקן״. ״פריץ בחיבה לו קראו שהגרמנים

 תרגילי- את לבצע מסוגלים היו חייליו
 מכונסות, בשורות ביותר, המסובכים הסדר
 מאז שנה מאתיים $?שך קטלנית. אש תחת
הפרו את לחקות העולם כל צבאות ניסו
 הושפע לישראל ההגנה צבא אפילו סים•

 מסורת חיסול אחרי רבה׳ במידה ממנו
הפלמ״ח.
 נואשו עצמם הפרוסים כי נתברר החודש

 קצינים של קבוצה שלהם. מיצירת-הפאר
טן שנים כמה לפני התאספה צעירים  ב

 , בלאנק״ ״משרד שנקרא מכוער, בבנין־למים
 הגרמני הצבא על קטלנית ביקירת מתחו
 כל לשינוי השעה שהגיעה החליטו הישן,

 להקמת תכנית :עבודתם תוצאת הערכים.
 לצבא הדומה בעולם, ביותר החדיש הצבא

 מטוס כמו הישן הפרוסי
לעפיפון. סילון

ה של הראי לפני
 הראשון הקרבן חייט.

 הצעירים הקצינים של
 של המושבע אויבו היה
 תרגול־הם־ :טוראי כל
ת חשבו הפרוסים דר.
 הוא תרגול־הסדר ני מיד

 הצבא למשמעת היסוד
ה דעת היחידה. ולרוח
 החדשה הגרמנית קצונה

פיטפוט. :זו השקפה על
 ,׳■לחייט הולך ״כשאתה

 ״מה הקצינים, אחד שאל
 ? הראי לפני עושה אתה
רג את זורק אתה האם
 ־ון תמ ומבצע באויר ליך

בא רקדן כמו מסובך
לפקו :הפתרון ?״ לט
 !״ פנה — ״לאחור דה

 ב החייל מעתה יסתובב
 והטבעית הפשוטה צורה

ההפוך. לכיוון ביותר
ה בצבא תרגילי־הסדר

למיני עד יצומצם חדש
 החדשים הקצינים מום.
 מרעיון מתלהבים אינם

 ש המפוארים המיסדרים
 הפרוסי, הצא את ציינו

 כך כל האהוב רעיון —
 לפי העולם. כל קציני על

 היחידות יופיעו תכניתם׳
פ בלבוש־שדה למיסדר

הקר כשכלי־נשקם שוט,
 גבם, על תלויים ביים
 לשדה״ היוצאות חיל־הרגלים, יחידות רוב

בש גם במכוניות יוסעו במכוניות, הקרב
 אלוהים רצה ״אילו :קצין העיר מיסדר. עת

 ארבע להם נותן היה ברגל, ילכו שבני־אדם
• ״1 רגליים
 היה הישן בצבא הנערות. כעיני חן

אחי בצורה מיטתו את לסדר חייב חייל כל
 בסגנון והלבנים המגבת את לקפל דה,

 דמו גרמניה ברחבי החיילים חדרי קבוע.
 כל : הדבר ישתנה מעתה, לזה. זה בדיוק
 כף, המם עם אחד, בחדר יחד תחיה כיתה
ה החדר. סידור סגנון את לעצמה תקבע
מחב שונה קצת תהיה כיתה כל : מטרה

משלה. וגאווה נשמה בעלת תהיה רותיה,
 חליפות ללבוש רשאים החדשים החיילים

 נאלצים היו בעבר לתפקיד• מחוץ אזרחיות
 במועדון־ אפילו קצין, לכל להצדיע הטוראים

 יחידתם לקציני רק יצדיעו מעתה לילה;
 פשוטים, מדים החיילים ילבשו בתפקיד

 לצרכי יתוכננו ספורטאים, של לסרבל שידמו
 מחוץ ביופי. התחשבות כל בלי הנוחיות
 מיוחדים, מדי־ייצוג ללבוש יוכלו לתפקיד

הנערות.״ בעיני חן ״למצוא כדי שיתוכננו
 קובע־הפלדר, :השינוי של נוסף קרבן
 קובע המומחים, לדעת המפורסם. הגרמני

 ומקשה האוזניים את מסתיר יעיל, אינו זה
 מן קובע־פלדה יבוא במקומו השמיעה. על

האמריקאי. הסוג
 הקצינים מן רבים זרים. כצכאות רל,

 רואים לתכנית, במרירות מתנגדים הוותיקים
 עם אולם פסולה. רומנטיקה של פרי בה

 חוזי אישור אחרי עתה, להתחיל הצורך
הדי 12 בעל החדש, הצבא בהקמת פאריס,

 עסקךהאיגוד־המקצזעי מנהלו, שם על *
 שריהבטחו! סתר, שהפן בלאנקו תיאודויר
הגרמני.

הת הצעירים. בידי היוזמה נתונה ביזיות,
 תישאר מעט ״עוד :מהם אחד החודש פאר

זרים!״ בצבאות רק בחיים הפרוסים מסורת
בקברו. הסתם, מן יתהפך, הזקן פריץ

הברית ארצות
מפלדור בע״מ טדו

 על עדיין העלה לא ישראלי סוחר שום
 שם על כותונת או מגבת לקרוא דעתו
 חבילות שום השומר. חברי או ביל״ו אנשי
 נושאות אינן סיגריות קופסות או גבינה

 ישראל כי בע״מ. טרומפלדור יוסף השם את
 ־ האפשרויות־הבלת ארץ אחרי מפגרת עדיין

אמריקה. מוגבלות,

 אלה בימים באמריקה ביותר החשוב האיש
 וכובע־ מכנסי־עור לבוש חסון, גבר הוא

 איש־ ,קרוקט קרוקט. דיווי בשם פרווה,
 את לכבוש דורות כמה לפני יצא ש ספר

 אוטוביוגרפיה״ אחריו השאיר הפרוע, המערב
 מפיק־הסר־ שבא עד שמו. את זכרו מעטים

מהו, מיקי של ממציאו דיסניי, וואלט טים

 סרטי־ של דרה בס קרוקט את והנציח
טלביזיה.

פר היום למחרת יספר. המאדים מן
ה שהסתערו כשם באמריקה. מהפכה צה

 ילדי הסתערו עצמו, קרוקט על אינדיאנים
 שנשאה סחורה כל החנויות. על אמריקה

 הדוכן. מן נחטפה קרוקט דיווי של שמו את
 התפארו אתמול שעוד נערים אלפי מאות

 קפצו ,וכובשי־ד,מאדים תיירי־החלל בלבוש
 עתה התהלכו אחורה, שנים מאות כמה

■ קרוקט. של בבגדיו לבושים

מן תוך  ממיליון למעלה נמביו קצר ז
ה לדיווי ספר־תמונות"'מוקדש של טפסים
 רובה־ בתוספת שלמה, תלבושת־קרוקט מנוח.

 20 עלתה וכובע, אשפת־תחמושת צעצועים,
 פינות־ הקימו הגדולים בתי־המסחר ל״י.

 מחזור מכל 10״/״ שמכרו מיוחדות, קרוקט
״אמ קראה: אפילו אחת מודעה החנויות.

 ילדיך !בעית־האמבטיה סדר חסל ! הות
!״ במגבות־קרוקט להשתמש ירוצו

העולם מכל
ז9ד5ב־ קרה זה

 אמריקאי עתון על־ידי שנערך במשאל
 הגדולות האמריקאיות החברות ראשי ניבאו
 .1975 בשנת החיים דמות תהיה !מה ביותר

לח־ כמעט תחוסל הנזלת :הנבואות בין
 במכשיר־ מצוידות יהיו המכוניות לוטין;
 להתערב יצטרך שהנהג כך אוטומטי, נהיגה

 להתקשר יוכלו אנשים שני בסיבובים; רק
 אלחוט משדרי באמצעות רעהו עם איש

במכשיר־ מצויד יהיה הטלפון פרסיים:
 זה, את זה לראות למשוחחים שיתן ראיה

 את יסובב חסר״תושבים מלאכותי כוכב־לכת
כדור״הארץ.




