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!בננה לאכול נא
 הבננה על גדלו עברי נוער של דורות

 היתד, ! בעילה — אורי׳לה הירדן. מעמק
 רוטשילד בשדרות העבריות האמהות סיסמת

 השלושים. שנות בראשית כבר התל־אביביות,
 והמפטם המזין ערכה את ידעו אלה אמהות

 ו־ חלבונים וסוכר, עמילן — הבננה של
מינראלים.

 מגן־ הבננה מוצא כי סברו הקדמונים
 המפורסם. הדעת עץ בעצם׳ היא, וכי העדן

 ה־ מוצא כי גילו חדישים יותר מחקרים
וסביבותיה. מהודו הוא בננה
 ראשוני את במיוחד עניין לא זה כל

 שנה. 40 לפני העבריות, הבננות מגדלי
 פרי לגדל היה מעוניינים היו שהם מה כל

ומכניס. מצליח
שארץ- למרות מאד, בכך הצליחו הם

התפוצה גבול בקצה ממש נמצאת ישראל
 די הישראלי האקלים הבננה. של הצפוני

 נזקי את לצמצם וכדי הבננה עבור נמוך
עישנו חיממו, אפילו החורף בימי הקרה

 אף לאחרונה הבננות. מטעי את והמטירו
ל מעל האוויר שיכבות את לערבל ניסו

מכונות־רוח. בעזרת מטעים
 שקורה מד. קרר. אך תפוח. וגם אגם

 הפירות צריכת כי אם חברת־שפע. בכל
קילוגרם 130( בעולם הגבוהה היא בארץ
ה/ לנפש שנ  הבננה של משקלה ירד הרי ל

 את פינתה והיא הפירות בסל העממית
ותפוח. אגם :נשירים לפירות מקומה

 בננות טון אלף 40ל־ מקרוב :התוצאה
 אלף. 20 בקושי המקומי השוק צרך לשנה
 3במיבצ פתחו התמהמהו, לא הבננות מגדלי
 גדל מספר שנים תוך :ומוצלח גדול יצוא
 20ל־ השנה הגיע חמש, פי הבננות יצוא
 ים־תיכוניות לארצות בעיקר טונות, אלף

ה הגוש וארצות ואיטליה, כיוון קרובות
ובולגריה. ברומניה מזרחי
 במסע החשבון. שעת גם הגיעה שאז רק

 ב־ להתחרות החקלאים נאלצו המרוכז היצוא
 ש־ ומרכז־אמריקאיים, אפריקאיים יצואנים
מה בהרבה נמוכות שלהם הייצור הוצאות
הישראליות. הייצור הוצאות

 בכמה מאד שמקובל מר, היתה התוצאה
 היצוא פיתוח כדי תוך ישראליים: ענפי־יצוא

 כבר היצוא כשנפח אבל כך, על הקפידו לא
 ש־ כמה כי נתגלה גדולים לממדים הגיע

יותר. מפסידים יותר מייצאים
 שאם כמובן, היא, המתבקשת המסקנה

 את להוריד הבננות מגדלי יצליחו לא
 על־ לאוצר יפנו הם שלהם, הייצור הוצאות

ל שהיא, כל בצורה תוספת, לקבל מנת
היצוא. מן הכנסותיהם

 יותר לאכול הישראלי לאזרח כדאי לכן
 ד־ מפסיד. אינו איש אלה על כי בננות.

 יישארו בארץ, בננות יותר שיאכלו כמה
 יצטרך פחות, שייצאו וכמה ליצוא. פחות
הפסדים. פחות לכסות המסים משלם

הווי
ביקש בתל-אביב האימפריה. קץ •
 בערך לעיין העברית האנציקלופדיה רוכש

 ב- עיין נא הערה: במקומו מצא ״אנגליה״,
 ערך למצוא ניסה המאוחדת״, ״הממלכה ערך
 ערך כל לכך המיועד במקום מצא לא זה׳

שהוא.
הם־ בירושלים סופרים. קיגאת •
 של היהודי משמה ירדן שלטונות תייגו
 לתחנה קבעו מנדלבאום, שער הגבול תחנת

 גם כי לגלות נדהמו השיבה, שער השם את
להש לנסות החליטו הישראליים השלטונות

 חדש, שם לו קבעו מנדלבאום, השם את כיח
הצדיק. שמעון שער
 יל- נבהלו בחולון, מהשיש. חשש •

 ש־ צבאיים תרמילים בגלותם משחקים דים
 שהתרמילים חששו משחקיהם, בשטח נעזבו

 חבלני חוליית הזעיקו נפץ׳ חומר מכילים
 מכילים אינם התרמילים כי שגילו משטרה

 השיש, קילוגרם חמישה אם כי חומר־נפץ
ל״י. אלף 160 של בשווי
סג־ בירושלים לכל. מעל האהבה •

 ביקשה הפנים, למשרד צעירה אשד, תה
לאהובה. מחשובה הפרטי: שמה את לשנות

 הצי לא בתל־אביב ומצאת. יגעת •
 לאתר חודשים שלושה משך המשטרה ליחה

 אמבולנס, בגניבת שנחשד ואשדי, אהוד את
 בו מעשיהו. במחנה לבסוף אותו גילתה
 גניבת על מאסר עונש ריצוי לשם נכלא

אחר. כלי־רכב
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ד מי ת ת שעונך? א

. זה אין תשכחי גם אם . . ה נ  לגבי מש
 לגברת השעין — סהידה אטרנה-מטיק

 שיטת ברוטור, מצויד הוא כי מעצמו, הנמתח
בעולם. ביותר המתקדמת העצמית המתיחה

 היד, על להפליא שטוח באלגנטיות, מעוצב
 אשה. לכל הקוסם תכשיט הוא סהילה

ימינו. של השעון זהו אכן,
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 :״כבקשתך״ בתוכנית התחלנו
 נשים אלפי של בקשתן לפי

 את גם לשוק עתה זה הוצאנו
 השימושיים ״מרסי״ גרבי־הרשת

 ״מיקרומש* בסריגת והמעולים
בוד גרביים 6 המכיל בארנקון

 לירות 7.5 במחיר ושוזים דים
 גם צירפנו — ובבקשתו בלבד.

 מפתחות מחזיק : וחמוד קסן שי
 שמונה של סידרה מתוך אחד
 וער כוכבי־זמר של תמונות עם

 רשת ״מרסי״ גרבי שי־להיטים.
 על לחיות מאריכים ״מיקרומש״

 גרבי 6 גם לרשותך רגלייך.
 אחד בארנקון ״מרסי״ קריסטל
לירות. 6— השתנה שלא ובמחיר

>וגד,*דקי"1ל/?׳#־

 מ״מ 8 חדשים סרטים
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