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ונע ריסקבבנק
ביניהם? אתה האם

(המשך) פקגדליה
 1225 הזה (העולם רום דליה של וידויה

 נריבותכם משום רק אותי הרתיח והלאה)
רחבה. יריעה בטתז

 החייץ את לעבור הרוצה רום, דליה האם
 בחייה אי-פעם ניסתה והשחור, הלבז בי!

 ה״בו- עם להתרועע
התי — שלנו שי״
 הספרדי? או מני

האמי הכושי בעיית
 כי בעייה, אינה תי

מצו אפריקאים כמה
 אם אפל אצלנו? יים

 ה־ את תאהב דליה
 תעזור שלנו, ״כושי״
 בעיית את לפתור

הגלויות.
אי כשלעצמי אני

 שאהבתה חושב ני
נו לכושי דליה של

 הטבע. מדרר בעת
 במנטא־ זרים עודנו
 לכושים, שלנו ליות

ל רצוננו כל עם
ואם עימם. התיידד

 כה הזח החייץ את ששברה בכד התגאתה
 סקרנות גישת רק בגישתה רואה אני טהר,
גופ משיכה שבסיסה וגישה האקזוטי, לצבע
לה. לבלתי-ידוע נית

ניו־יורק, נסית, קפה ישראלי,
ארצוודהברית

רום

ב שיש הראתה האחרונה הסטאטיסטיקה
 שלא ומכא! גברים, מאשר נשים פחות ארץ
לאי נא ילכו בנות, עם להתעסק בשביל הארץ. בנות על יתלבשו שהאפריקאים רצוי

מ יותר נשים מיליוני נמצאות שם רופה,
גברים.

נתניה רווק,

ו התלמידים ההורים, שכל היא האמת
 יחסה את היטב יודעים במנחטיה האזרחים

 ביישוב־ ונם להוראה, רום דליה של השלילי
ממו מינימאלית דרישה ישנה כשלנו, ספר
בישראל. רח

 כיוטיים־שלושה מההוראה חסרה דליה
 הצעת לפי פוטרה היא בממוצע. בשבוע,

 לפי רשמית, בהחלטה המועצה, יו״ר סג!
 שמדדו התלמידים, ומחאות ההורים דרישת

בוז. של יחם על־ידי כמידתה, לה
 ראש־המוע־ את להשוות לכבודנו זה אי!

 מיליוני זו. זולה לנערת־השטצות שלנו צה
 סיבה זו אי! אולם מאוהבים, בעולם אנשים
 את ולאבד מקודשים בערכי־חינור לזלזל

הראש.
 לבקר ישראל אזרחי כל את מזמינים אגו

 ו־ התקדמותנו אודות ולהיווכח בטנחמיח
רמתגו.

 נזכיתתה לתלמיד אב ר., משה
מנחמיה דליה, של
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:פקידים
!תלמידים

!סטודנטים

ל• החדש לקודם היום עוד הרשמו

קצרנות
אנגלית ו/או עברית

 בשבוע) פעמיים חודשים׳ (שני
0( גרג* ב״אולפן ס 0 מ  ).ש
 (קמפינסקי) בר־קמא ח. המנהל:

 .5 גורדון רחוב :תל־אביב
 .במעלה*, בבית״הספר :חיפה

.30 לוין שמריהו רחוב
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 עכשיו לא אם
? אימתי

 עתה, תצלם לא אם
וה הפורחת השנה בעונת

 תצלם? מתי ביותר, יפה
מב היום! עוד סרט קנה
מכ חדישות, מצלמות חר

 ואביזרים. הקרנה שירי
תו מרובעים מסכי-הקרנה

 של בגודל ״**ס*״ צרת
 קונים אנו ס״מ. 120/120

ומחליפים.
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ן סינטבו  
הפסח! לגקיון

 ללא ד״סבון נקה, של סינטבון
 הכלל! מן יוצא באמת הוא סבון״,

 כלים, ערימת לנקות לסינטבון תני
 קרים, במים אפילו שניות, ותוך

 זכוכית, כלי ויבריק סינטבון יקציף
, ובו׳. סירים חרסינה,

 או פנימה להכנס לסינטבון תני
 העבודה סוגי בכל ביתך! את לנקות
 כמהיר עצמו את סינסבון יוכיח
 יותר. וחסכוני יותר יסודי יותר,
 בסינטבון, להשתמש היום עוד עברי

 סבון מכל 3 פי יעיל סינסבון כי
ר רגיל. ש ה. כ ס פ ל

 ״נקה״ תוצרת
איכות תוצרת

 מהיותה עוד מכיר אני רום דליה את
הד ו׳. בתיכו! החמישית בכיתה תלמידה

גדנ״ע. במיקצועות אותה רכתי
 בבית־ספר, שטדריד קורה רחוקות לעתים
 חניכה. עם יתיידד מורח, כשל הוא שמעמדו

 הינח זו שחניכת הוא סיס! קורה, זח ואם
 שהיא כזה הוא אישיותה וגודל יוצאת־דופז,

וכו'. משמעת, להפר כדי זו ידידות תנצל לא
 מיוחד, משהו בה יש כזו. היתה דליה
 ראיתי ביומו. יום מדי אותו רואה שאינד
 מרכז היתה ותמיד שונות, בנסיבות אותה

 שמח לעשות שיודעת בחורה ההתעניינות,
ה טאקט, מלאה בחורה זולה, להיות ולא

להתנהג. איר מקום בכל יודעת
 לא לי ידוע שלה יחסי-האהבה על נם
 על איתה לשוחח אחת פעם לי יצא מעט.
 בבעייה נתקלתי אני שגם מאחר זה, נושא

ההרגשה, כשבלבי זו משיחה יצאתי זו.
 אלא מקום, לה אי! בעיית־הגזע דליה שאצל

 לא פעם אוי קובעת. האדם של אישיותו
 בני־עשירים נם לה היו מחזרים. לה חסרו

במכונית ראיתיה פעם ולא מעטים, לא
 היא וכר. דובר־אננלית נבר בחברת הדורה

 לי ידוע אד מהם, לאחד אה נקשרה לא
 (שאני התימנית העדה ב! חבר לח שהיה
היום. עד נדולה אליו והערכתה עליה) נמנה

 הצליחה לא שדליה לרנע אה מאמי! איני
 תפקידה. את שהזניחה או בטורה, בתפקידה

 חלק היה ואם שליטא, בני את מכיר אני
מתפלא. אינני לסילוקה, מהגורמים

צה״ל להב, אבשלום

 בזמנו הייתי אני נם
 ל- ועלי חיילח־םורח,

צו רום שדליה צ״ז
ה בכל בהחלט דקת

שלה. כתבה
 את פעם ראיתי
 דליה של תמונתה

 ולידה צבאי, בעתון
 המצורפת התמונה

 אחרת, חיילת של
מאוד. לי הרומח
 אני הרי לי, אשר
ו עקרודבית עכשיו

 ולילד. לילדה אם
 את יראה בעלי אם

 הוא בעתון, תמונתי
 זח. כר מקנאה. יחלה

 חסל — כשמתחתנים
 סוב־ אני לכן הכל.
אל להישאר רהה

מונית.

— 1954ו־ 1853ב- —

. הדוסה החיילת
כתובת בלי לשעבר, חיילת־מורה

 תמונת למראה יחלה לא הבעל כי נקווה
האלמונית. לפקרת־הבית הדומה החיילת,
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