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לעולם!״ לעולם,
הספי נסיון ויוזם גלים בת מלח לויצקי, שלמה סיים כך

 (העולם האישי סיפורו את העולם, סביב לשוט ישראלה נה
 חבריו עם יחד כלוא היה בהם הימים, 94 על )899 הזה

ועונה. הוכה שם המצרי, בבית־הסוהר
להח לפתע החליטו כשהמצרים שנים, חמש לפני זה היה

 ניסתה כאשר שנעצרו גלים, בת מלחי את לישראל זיר
שלמה הגיע חבריו עם יחד הסואץ. את לעבור אונייתם

השכנים? הם מי

 כל לו חיכתה שם ,95ה־ בקילומטר הגבול למחסום לויצקי
משפחתו.
 0 המזוקן שלמה הפליג לישראל, שובו אחרי אחדים חודשים

 חברתו עם נפגש בניו־יורק ירושלים. הנוסעים אוניית על
 חמישה בישראל. שנה שהתה גלים בת הפלגת שלפני אלמה,

 להתיישב החליטו נשואים, היו השניה, פגישתם אחרי ימים
בארץ.

 בדפוס לעבוד יפה־התואר הגבר ניסה שנה חצי במשך
ב הרגועים החיים אך תל־אביב. בשוק־בצלאל, המשפחתי

 ימי־ הבטחות את שכח לויצקי לו. קסמו לא תל־אביב מרכז
 ישראל: את לעזוב לא נשבע כשכמעט השחורים, המאסר

לארצות־הברית. אשתו עם היגר שנים וחצי שלוש לפני

שלי.״ לשכנים תדאגי ואחר־כך בואדי־סאליב, המהומות
זוחץ א7 דבר שום★ ★ ★

 תוכניותיו מה בארצות־הבריתי הכמעט־צבר עושה ה 6*
בדי מרים, אחותו כך על סיפרה גלים? בת גיבור של

 הכי הדבר הן שלו ״הילדות בגבעת־רמב״ם: הצנועה רתה
 עצמונה כי עליהן. רק חושב הוא היום כל בשבילו. חשוב

 לפעמים. חושב הוא ישראל על גם אותו. מכשפות ובברלי
 לוחץ לא דבר ושום סוב, באמריקה הכלכלי המצב אבל
יודע?״ מי שנים. כמה בעוד אולי לארץ. לחזור עליו

 לעבודה התקבל ניו־יורק, לנמל שהגיע אחרי יד
 הוא מורגן־ז׳ורנאל. היהודי השבועון של בבית־הדפוס

 בינונית. במשכורת הסתפק חדרים, שלושה של דירה רכש
 מכיר היה לא הוותיקים, מחבריו מישהו אצלו ביקר אילו

 התעניין לא שוב המפותח חוש־ההומור בעל הגבר כי אותו.
יש של ולרוחבה לאורכה שפירסמוהו בהרפתקאות, עוד

 פעם, התבטא יותר,״ לא — טוב בית־ספר היה ״זה ראל.
.1959 שברולט מדגם המרווחת במכוניתו נוהג כשהוא
את גידל הביתיים, בעניניו שקע הוותיק הפלמ״ח איש

הק החופשי הזמן שאר את ובברלי.* עצמונה בנותיו, שתי
 ככל חדש: תחביב לו מצא שנה לפני למלאכת־יד. דיש

 סרטי־קולנוע, לצלם התחיל טוב, אמריקאי בעל־משפחה
הקרובים. ידידיו חוג לפני אותם להציג
 באנגלית שהתמחה שלמה, כי מוזר. ידידים חוג זה היה

 והיהודים. הישראלים מרבית של ידידותם על ויתר ובאידיש,
של סגורות בחברות הסתגר לא אחרים, ליורדים בניגוד

 אמריקאים ישנם ידידיו בין מישראל. ומהגרים סטודנטים
וותיקים.

 ערב אותו שביקרה אלקיים, מרים אחותו, אותו כששאלה
לה ענה יהודיים, שכניו אם לכנסת, האחרונות הבחירות

 יותר דבר עכשיו קורה בישראל לך? איכפת זה ״מה בזעם:
על תחשבי קודם שלי. השכנים הם מי מהשאלה מדאיג
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 עדין לגזגלייגג לג\9וז לך גזגיטו האביב לסראה •
 האביביוה הרהנההז אה ,92 אלובי רהגב ההל־אביב,
 גוטזיו הבהר גגבג־גגז. גבריה גמלי פזל גההריטוגה

 בהיריה. אביב באבעי גצרההיגה, איהלסיגה ברגגהגה
 בהל\\ ןדיה1הב ה<זגר\ הנגה בעלי גבר גבל גברה בל

׳•־** עדין.

בשוק חדש
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 בחתכים מאסה לא מכן מי
 ב־ ירקות בריסוק בידים?
 דביקות ובאצבעות פומפיה
 מי למיניהם? הפירות ממיצי

 בלבה חומדת א־נה מכן
 מכונת אותה לעצמה לרכוש
״מיקסר״? הקרויה פלאים

 1 מרץ השקיעו עמלו, עבורן
 ביהח״ר מנהלי יצרו ואף

 ה״קריסטל את ״קריסטל״
מיקס״.

" 'מיו הראשונה םעהס זו ^1
' - בארץ כולו המיקסר צר

ן לתג־ במיוחד ביסודו מותאם
* עקרת של ודרישותיה איה

הישראלית. הבית
 בפני עמדו מטרות שתי
 המפעל: ומתכנני מהנדסי
 טוב מכשיר לשוק להוציא

 אנו ויכולים כאחד. וזול
 שלשתי מלא בפה לאמר

בהחלט. הגיעו אלו תכונות
 רק לא מיקס״ ה״קריסטל

במו להתחרות הוא שיכול
והמיוצרים לו הדומים צרים

עלי עולה אף אלא בחו״ל,
המיו ובהרכבו באיכותו הם
 מבוססת פעולתו אשר חד

ה ורסק מיצים על בעיקר
 רבת בארצנו ביותר דרושים
 מיותר והירקות. הפירות
הברי התועלת את להוסיף

 אלה מיצים בשתיית אותית
 הם בם. ההיגיינה ותנאי

** ידים• מגע ללא מיוצרים

 עממי המכשיר מחיר גם
באפ אין אם בהחלט.
 חד בתשלום לקנותו שרותך
בתש לרכשו תוכלי פעמי,
חדשים. 6ל־ לומים

 מחומרים בנוי המכשיר
 כל משאירים אינם אשר
 עם במגע בבואם וריח סימן

 לניקוי קלים ואף האוכל,
 חזק המנוע וירסינה). (מלמין

 במידה מראש ומוכן ויציב
ש נוספים חלקים ויבואו
 ואמנם, עומס. יתר ידרשו
 בעוד להוציא מתכונן המפעל
 חלקים לשוק וחצי חודש

 (דם־ ירקות לקיצוץ נוספים
בגד חתכים בעלות קיות
 לקצפת זרועות שונים), לים

 על נוסף קפה, לטחינת וחלק
 כמד, כבר הקיימים החלקים
חדשים.

 מיוצר מיקם״ ה״קריסטל
המ ליצור רק לא ומיועד

דוג ליצוא. גם אלא קומי
 תורכיה׳ לפרס, נשלחו מאות

ארה״ב. ואפילו בורמה

סכעור !לן0ס/
ם מרחיק ק מכלי כתמי פלסטי


