
 באחד וזכה ״ראלי״ נערת השבוע מבקרת בו המקום את זהה
 פרם ״ראלי"; אופני זוג — ראשון פרם הגדולים: הפרסים

אחד. כל גלובוס עטי של פרסים 25ו־ נהדר יד שעון — שני

הפתרון: תנאי
 הזו. תמונת־הנוף את תתלוש אל

הנ הפתרון את לשלוח מספיק
 ,136 ת.ד. ראלי,״ ל״תחרות כון

 מבקרת היכן (א) ולציין תל־אביב
 את (ב) ,981 בגליון ״ראלי״ נערת
 ברשותך אם (ג) וכתובתך; שמך

 תוצרת מאיזו כן ואם אופניים
״ראלי.״ באופני תרצה מדוע ו(ד)

 נוף תמונות עשר של בסדרה החמישית היא זאת נזף תמונת
 זהה זה. במקום זו, אחר בזו הבאים, השבועות משך שתפורסמנה

פתרונותין. מספר לפי בהגרלה ותשותף כרצונך תמונות מספר

 הפלדה אופני - י* ל א ״ר
616:^11513318 * 1113- "10011*8■

ס ריוות עשו נו
981 הזה" ״העולם תשבץ פותרי כין יוגרל
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 ל־ נסים, רחמים 1

 .14 זהב; .12 ;של;
 .17 לשכרות; !גורם
וש התשעים פרק

 תהלים; בספר ור,
 שם .20 פרסה; .1

 ה־ .21 נקבה; רטי,
 .22 והעזים; בשים

 בצפון גדול ;שק
 הרהיט .24 ,ארץ;

 מ־ ח״כ .26 זלו;
 השנייה בכנסת א״י
בית; לעצמו )זבנה

המ אל קולע
שמ אבי .29 ורה;
 .33 ׳רכוש; .30 זון;

 יצרן •35 עריכו;
 בעזר- .37 ומתקים;

 .39 דגים; מעלים זה
 התל־אביבי; ;קוסם

 כלי אין בלעדיו .4
 כל שימושי ;נשק

 .43 סכום; .42 :ך;
 ה־ מן המושפע וזים

ה מספר .45 יבנה;
 האירי־ הזירוז מלת .48 הנסתרים; ריקים

האזרחי מקצועו .49 לשעבר; אגד, 47 זית;
 הודי. נסיך .50 סנה; משה ול

 מדברי; מזון .2 תנ״ך; ספר ,1 זאונך:
 גבול .6 תנ״כית; מלכה .4 בוצני; לכלוך .

 ישעיהו פרק .7 ז׳בוטינסקי; לתלמידי ארץ,
 אחשה!״ לא ציון ״למען בהבטחה מתחיל

 קיץ; רהיטי יצרן .11 הירדן; מעמק פרי ,
 בגשמים; הראשון .15 ראש; קטוע מזלג .1
שבעל- מה ״כל .17 האפיפיור; עיר .1

;מ חוץ — עשה לך, אומר הבית ״ ! . . 
 של דמים הפגנות לאחרונה ארעו בה .19

 עשרת .23 זהב; עגילי גיבורת .21 פועלים;
 של דורו בן .27 טל; שופע .25 אלפים;
ב מושבה .31 נשים; תסרוקת .30 עזרא;
 הולך־ הפוצע נהג .34 מקלט; .32 שרון;

״; ״רק .38 קצה; .36 רגל; ! . .  פחד; .40 .
 ביותר הקצר שהוא הקו סוג .44 קץ; .43

 של הפסוקים מספר .46 נקודות; שתי בין
שד. .48 במדבר; בספר ל״ג פ־־ק

הווי
הציון: או החיים

ב, ן* כי א ל־  בחינות על המפקח סיפר ת
 לאחר כי צר,״ל לחיילי שנערכו הבגרות

 שזה ספרות הנבחנים אחד אצל שהחרים
 לאחר החייל הופיע הבחינות, לאולם הגניב

 מהמפקח דרש אקדח, כשבידו הבחינה תום
 לפסילה זכה המוחרם, החומר את להחזיר

בנשק. איום על ובמעצר בבחינות
★ ★ ★

טוכה כפוי
ה של מאלף־הנחשים הוכש רכיכים, ך*
■ לה שניסה שעה שפיפון, על־ידי קיבוץ !

הנחש. את אכיל
* ★ ★ ★

ומעש מסה
 ראש הכריז ארצות־הברית, רידינג, ך
מל כי היבחרו, עם מיד החדש, העיר ^

ההימו מועדוני נגד תהיה הראשונה חמתו
 לבית־ עתונאי להשליך מיהר בעיר, רים

 ההימורים מועדון כי גילה כשזה הסוהר,
 ראש של לאחיו שייך בעיר ביותר הגדול
העיר.

^ ^ ^
שעשועים מם

 מתפרה בעלת נדרשה כאשר חיפה, ך*
 השנים ארבע עבור מס־הכנסה לשלם !■

ב כי שהוכיחו מסמכים הגישה האחרונות,
 הרוויחה לא יצאנית, היתד, הראשונות שנתיים

 מאחר מקצוע, מאותו בלבד פעוט סכום אלא
בבתי־הסוהר. ארוכות תקופות שבלתה

★ ★ ★
לביקורו!׳ המוסד

 בעלה כי לה שנודע לאחר !■תל״אביב,
■  אשת קיבלה מזכירתו, עם פלירט מנהל !

 בכל לבקר מבית־המשפט, רשות ידוע מו״ל
 זכותה כי בעלה, של במשרד שתרצה עת

לה. ששייך מה על לפקח היא החוקית
★ ★ ★

האחרון הנשק
*  הזעיקו ארצות־הברית, קרסנט״כיץ/ ן
דבו להקת לחסל המשטרה את תושבים ^
 לתשובה זכו שיכונם, על שהתנפלה רים

 מאד ״קשה המשטרה: מפקד מפי הגיונית
 לירות גם אי־אפשר במקל. דבורה להכות

 לשכר תצליחו אם אבל אותה. לעצור או בה
 לעשות אפשר מה לראות אבוא הדבורים, את

נגדן.״
★ ★ ★

להבה: עלי
חברת בני שעלו לאחר נחשולים, ך•
 הכשרה, של למעמד המקומית הנוער !■

ה בחדר פומבי בעישון בגרותם את הפגינו
בבית־השימוש. בהסתר לעשן במקום אוכל,

★ ★ ★
המתאים כמקום המתאים האיש

 פעילי הסירו ארצות־הברית, ■*שיקאגו,
■  כרזות־תעמולה הריפובליקאית המפלגה !

 באורוויל מחדש לבחור בתושבים שהאיצו
 שנתגלה לאחר המדינה, מבקר לתפקיד הודג׳

 דולר מיליון גנב בתפקידו, מעל הודג׳ כי
המדינה. מקופת

★ ★ ★. . הלאה וכן .
 ה־ הצי מפקד גילה איטליה, נאפולי, ך■!
 במשרדי העובדים מספר כי אמריקאי ^
 מכיוון ,3329ל־ 45מ־ גדל בעיר הצי מטה

ל הם גם זקוקים היו השירותים ש״חיילי
 שוב אותם לשרת שהובאו ואלה שירותים

 הם, שגם נוספים, לשירותים דרישה יצרו
״לשירותים זקוקים היו כמובן, . . .

★ ★ ★
חווה אודות הכל

 גט בן־ששון חיים ביקש תל-אביב, ף•
ה כל לה ״יש הסביר: חווה, מאשתו ^

 מעשנת היא מרכלת, היא הרעות. מעלות
 היא כספי, כל את מבזבזת היא גבר, כמו

 וכשהיא קולנוע לכוכב עצמה את •חושבת
הר מזה מקבל אני — משהו מבשלת פעם
קיבה.״ עלת

★ ★ ★
עריות גילוי

רינו, טו אד שריצה לאחר איטליה, ל
■ אש את בעל הפתיע מאסר, חודשי בעד, )

 החוצה, המאהב את השליף מאהבה, עם תו
 שנמצא לאחר לבית־הסוהר מחדש הוכנס
 שאילץ בזה מגונה, מעשה בעשיית אשם
ברחוב. ערום ללכת אדם

ספרים
מקור

ם אילו ל כמוהו היו קו
 אוריאל לדפוס (הביא כיסופים נער

 עמוד), 145 צ׳יצ׳יק, יהושע הוצאת אופק,
 רחלין, עמיקם של ונפילתו חייו את מתאר

מו על בהסתערות שנפל ׳20 בן משנה סגן
כיסופים. בגיזרת מצרי צב

 עם בילדותו שעבר תל־אביב יליד עמיקם,
 כצבר מתגלה בדרום, ביצרון למושב הוריו

 קטעים תסביכים. וחסר בריא חסון, אופייני:
ואח־ חובה רגש על מוכיחים יומנו מתוך

רחלין עמיקם חלל
אופטימי״ עוד ״אני

 לכל: ומעל חמורה עצמית משמעת ריות׳
מאד. קשור היה אליה האדמה אהבת

 הוריו, של זכרונותיהם לפי שנערך הספר,
 ברוח כתוב עמיקם, של וחבריו קרוביו

להראות כוונה כל היתד, לא פשטות. של
שכו הירואית כדמות יפה־התואר הנער את
של נאמנה בבואה היא עמיקם אור. לה

בחיים. ומטרה תכלית פעם לו שהיתר, נוער׳
עמי הספיק העובד, בהנוער מדריך בהיותו

הנוער נעשה כיצד בחייו לראות עוד קם
אותו. הסובב לכל ורדום אדיש מחר של
 לחברו, כתב וטורח,״ עמל בכמה ידעת ״לו

ה את מוציא אני אונים ואפס ״התרגזויות
 טובה. עושים פשוט. למשחק־שדה נוער
 אום. לבני ייהפכו הם הזמן שבמשך נקווה

 לך אומר לכל. ביחס אופטימי לא עוד אני
והאמין.״ לך אז — טוב שיהיה

תרגום
ת היו קניו ח ש

העש המאה סף על התיאטרון
ל נותן עמוד) 396 מסדה, (הוצאת רים
 שחקניות ארבע אל להתוודע הזדמנות קורא

במח הבמה את שפיארו גדולות, תיאטרון
 טרי אלן הקודמת: המאה של השניה צית

 אליאונורה הצרפתיה, ברנאר שרה האנגליה,
הרוסיה. ירמולובה ומריה האיטלקיה דהה

ה החלק משוגעים. בכית אופליה
 האוטוביוגראפי הוא הספר של ביותר מעניין

 חיה .בצורה המתארת •, טרי אלן של יה
 מספרת בתקופתה, האנגלי התיאטרון את
 להציג נוהגים היו בזמנה כי השאר׳ בין
 לתת כדי אחת, בהצגה שונים מחזות שני

 היו וכיצד הצופה׳ של לכספו מלאה תמורה
הול אופליה את המשחקות השחקניות כל

 להתבונן כדי לחולי־נפש חולים לבתי כות
מקרוב. בהם

 ביותר והמסעירה ד,אכזוטית הדמות אך
 הצרפתיה ברנאר, שרה כמובן׳ היא בכרך

 פיר־ בתחבולות להשתמש שידעה הגדולה,
 בעת עוד להן׳ נזקקה שלא למרות סומת,
 בשלב הוליווד של הפירסומת גאוני שהיו

בלבד. אבהי תיכנון
 בר־ שרה של ביוגראפיות החלקים: שאר •

 על־ידי שנכתבו — דוזה ואליאונורה נאר
 סיפורית וביוגראפיה ברנשטיין־כהן מרים

 על-ידי ירמולובה, ניקילאייבנה לאריה של
טיניאונובה. לי


