
כסדינה

זג״סס פרסום

י נו - כתובת שי
לוזו־ ?פז1וז\ז בוזבוזו. אוז הוזפזוח ווי חוזי
 נוזבונזייגז וזוזיווייגו לוזזזל?וז בג נול דינו

.בוזפילוזז. נוינגביוז לוזוונז בדי וזרו*פז,

הפנים לפצעי הפתרון
קצר זמן תיד ■־

 יעלמו הפנים בעור ופגמים פריחות פנים, פצעי
ל הודות קצר זמן תוך

1^9 הפנים קרם
 לנקבוביות במהירות חוור אנטיספטי, חומר מכיל
אותן. ומטהר העור
 ותוך ,14 פ של דקה שכבה הפנים עור על מרחו
ויפה. נקי חלק, הפנים עור יהיה ספורים ימים

״ א י ל ״י! תוצרת כימיות מעבדות ו

דאגות לי אין

 משפחתי בני כי יודעת אני
 ומזין טעים ממזון נהנים

 את לבשל התחלתי מאז —
הסל את ולתבל הארוחות

 .ס .ס אקסטרה בשמן טים
״עץ־הזית״. של

 של 0. .ם ״אקסטרה״ שמן
 ביותר הטוב הנו ״עץ־הזית״

ואפיה. בישול טגון, לסלט,

פיצג׳רלד אלה
ו י ר מ ו

פיטרסון אוסקר
התרסת היכל
לאפריל 1

ה ל א . . .  אשה — הג׳ז מלכת פיצג׳רלד, .
.קול . בעלת .  המוני פיצג׳רלד לאלה .

 הם בארץ גם — כולו בעולם חסידים
>ספק כל ללא ממופעיה, ייהנו .׳ .. 

.״ .  הפסנתרנים אחד נחשב פיטרסון אוסקר .
.המעולים . ״ .

.הארץ״) — דונביץ (נ.
. . .  הג׳ז בזמרות הטובה כיום הינד. אלה .

"והבלוז . . .
. . .  כפסנתרן, מצטיין פיטרסון אוסקר .

ומל כמעבד והשקטה, המלודית בנגינתו
.חין . ״ .

אחרונות״) ״ידיעות — בן־פורת <ש.
. . .  אמן הדעות לכל היא פיצג׳רלד גברת .

מי...״ קומה שעור בעל או  בינל
.מעריב״) — לפיד (י. _____

)6 מפנזוד (המטן
 מזה היפהפיה, אשתו, ואל לירושלים, חזר

חודש.
 תוצאותיו: חדש. משא־ומתן נפתח מייד
 ■ט־ •קול למשלחת, להצטרף הורשה שגריר

 לירות. 2500 של סכום למשלחת שילם ראל
כ״תרומה״. הוגדר זה סכום

 בלעדית זכות המשלחת מכרה בינתיים
 הצה־ לירות. 6000 תמורת למעריב, נוספת

 במטוס כתבותיו את להעביר הורשה רון
ל שביקש פרטי, צלם־עתונות לתל־אביב.

ה את הבטיח צה״ל כי בכוח. גורש צלם׳
 .;כושל, לשבועונו לצילום הבלעדית זכות
האפסית. התפוצה בעל

עוב הרגישו בינתיים כטדווני. טיהור
להכנ טוב מקור כאן שנפתח המשלחת די

 וכתבות תמונות מסרו הם צדדיות. סות
 בטחוני טיהור התוצאה: אחרים• לעתונים

העוב מרשימת החשודים. העובדים בקרב
 למשלחת להצטרף שעמדו הנוספים, דים

 חשודים שמות כמה הוצאו הבא, בשבוע
 רשאי אורחי־פרחיאולוג כל לא כי נוספים,
 לעשות זכאי ידין. ליגאל פירסומת לעשות

זו. זכות עבור לשלם שמוכן מי רק זאת

חקלאות
החדש הסגנון
צר אימרה קובעת האיש!״ הוא ״הסימון

 הסימון כי לומר אפשר צדק באותו פתית.
המשטר. הוא

אירגוני־החקל־ יצאו האחרונים בשבועות
 טענתם, ממועצת־הלול. לימין השייכים אים

 את הורסת מועצת־הלול כצודקת: שהוכחה
הלול. ענף

 בחי־ הדין את קיבל לא משרד־החקלאות
 בראשו לשכנע. ניסה לא גם הוא בוק־ידיים.

 לידו לפקד. היודע בדימום, גנראל עומד
 מנהל סגן עופר, אברהם איש־אימונו, מכהן

מוע־ יושב־ראש גם שהוא משרד־החקלאות,
צת־הלול
 ב־ שישתלב ״מי עופר: השבוע הצהיר
והכ קיומו על נשמור — התיכנון מיסגרת

 יוכה - לתיכנון מחוץ שיהיה ומי נסתו.
קרן־הצבי.״ על כספו את ויניח

התיישבות
* למכירה קיבוץ
ירוש בהרי השוכן הראל, קבוץ לאנשי

 הקבוץ של עתידו השבוע ברור היה לא לים,
שבו במשך שנים. כחמש חיים הם בו

 קיומו על מאבק למעשה מתנהל אחדים עות
 הקיבוץ־הארצי של מוסדותיו בין ביתם, של

 הכלכלית הדוקטרינה לבין השומר־הצעיר
ההתייש מחלקת מנהל וייץ, רענן ד״ר של

היהודית. הסוכנות של בות
 מלחמת לאתר מיד הוקם הראל קיבוץ

 הפלמ״ח חטיבות יוצאי על־ידי השיחרור,
 הראל, חטיבת יוצאי על־ידי ובייחוד השונות

 הקיבוץ חטיבתם. את זו בדרך להנציח שרצו
 על ביותר המרים הקרבות במקום הוקם
 לטרון. מול — לירושלים הדרך

 בתקופה הגדולה, העליה בתקופת זה היה ״*
 רחבי בכל לעשרות, יישובים הוקמו בה

 הוקם מושבים של קטן לא מספר הארץ.
 קיבוץ ליד ירושלים, בהרי גם השנים באותן
 קיבוץ — הקרוב ושכנו הצעיר הראל

נחשון.
 עד נמצאה המשק הוקם עליה הגיבעד

הו והנקודה ליישוב, כבלתי־מתאימה מהרה
קילו כשלושה הרחוק חדש, למקום עברה

המקורי. ממישכנה מטרים
 התפתח הצעיר הקיבוץ קץ. קיללת

 הידועים הקיבוצים לאחד הפך במהירות,
 שלא הרעיונית פעילותו בגלל בעיקר בארץ׳

 הסטיה מפ״ם. של הרשמי לקו תמיד התאימה
 הראל קיבוץ של לפירוקו גרמה השמאלנית
 שנפגעו הקיבוץ, מייסדי כל של ולעזיבתם

 בשיחת־ ניבאו אליהם, תנועתם של מיחסה
 הכללית: העזיבה שלפני האחרונה הקיבוץ

 קיבוץ יותר יקום לא הזה .במקום
 הזה.״ המקום על רובצת קין קללת שומרי.

 האמינה שלא הארצי, הקיבוץ מזכירות
 נאלצה יינטש, שהמשק האחרון הרגע עד

 אחר, קיבוץ להשלים שנועד גרעין להזעיק
 ולנסות שנעזבה בנקודה להחזיק מנת על

מחדש. משק בה להקים
 יערי, מאיר הודה שנים ארבע כעבור

 מזכירות טעתה בסעוותש פרטית, בשיחה
או הראל. לפירוק שגרמה הארצי, הקיבוץ

הרא הראל אנשי של המרה קללתם לם
מהמקום. הירפתה לא שונים

 החדשים הראל אנשי של הגדול רובם
המקום, את לעזוב מיהרו מעמד, החזיקו לא
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