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 איזור בעולם: החשובים אחד הוא השלל
 כמעט והמפיק מדינות, 16ל־ כיום המפוצל

 בולו. בעולם המיוצר הנפט מכלל 20״/״
ממ בעלת כפדראציה, אותו אירגנו האנגלים

 עצמאות לו להעניק ומתכוזנים מרכזית, שלה
 הנסיכים אז: ישלוט מי הקרובה. השנה תוך

 ראשי או הנוכחית הממשלה מורכבת שמהם
 תי־ התשובה הלאומיים־שמאליים? האירגונים

הפדראציה. בירת בעדן, נתן
 לאחרונה שמתרחש מה בין רב דמיון יש
ל בארץ־ישראל שהתרחש מד, לבין בעדן,

 סיבות גם יש הבריטי. המנדט סיום פני
 כל עתה לעניין צריכה עדן מדוע נוספות,
 זאת בכל יש אבל הנידון). (ראה ישראלי

 לבין (א״י) פלסטינה בין אחד יסודי הבדל
 היה הבריטי הצבא פינוי לפני רב זמן עדן:
רשו ימסרו למי לפחות) העברי, (בצד ברור

 המפונים: באזורים השלטון את המנדט יות
 מחנות שלושה עתה נלחמים בעדן ואילו

ה ביורשי מוכרים להיות הזכות על נפרדים
הבריטי. שלטון

ה של כחותמת־גומי ידוע אחד גורם
מג־ האחרים שני הנסיכים. הם אלה בריטים.

נור שילדים דברים — קריאות־התפעלות
 אחר מקום בכל עושים 13 בגיל מליים

בעולם.
 שהתבונן הסוציאליסטי, האיחוד פעיל אך
ה כי כעסו, את להסתיר היה יכול לא בהם

 היחסים בית־ספר. תלמידי היו לא שניים
 זה בגיל בכיתה. לא במיטה, התנהלו ביניהם

וכדין. כדת נשואים ואשד״ בעל היו כבר
 את סימלו הם הפוליטי, העסקן בעיני

 המישטר של ביותר הקשות המפלות אחת
במצרים.
ה הראשונה המכה מותר. 12 כגיל

ה הילודה היא המצרית החברה על רובצת
 לאומית מועצה הקימה הממשלה גבוהה,
מיליו הקציבה המשפחה, לתיכנון מיוחדת

 אמצעי־ ולחלוקת למיבצעי־הסברה רבים נים
מניעה.
 למצרים: משיאה שהיא העצות יתר בין

עד לפחות חכו מדי. צעירים תתחתנו ״אל
.״25 גיל

 המצרי אם לרווחה נושמת היתר, הממשלה
 לפני 20 גיל עד אפילו מחכה היה הממוצע
 הממוצע גיל־הנישואין כיום כי שיתחתן.
.16מ־ פחות קצת הוא במצרים

שמם־ אחרי רק אמנם מתחתנים בערים

)13 ואשתו(כני כעל
בכיתה לא במיטה,

 עבד־אל־ מעריצי כלאומיים עצמם את דירים
 לשיחתו החזית —מהם אחד רק אולם נאצר.
 בראשי־התיבות יותר הידוע תימן, דרום

 קא־ מהערצת נהנה — פלוס״י שלו האנגליות
 — לאומי לשיחרור התזיוז — השני היר.

מדי. מתון המצרים בעיני נראה
 עבד־ פלוס״י ראש מקאהיר. קריאות

 ראש שנתיים לפני עד היה מכאווי, אל־קאווי
 שהאנגלים עד עדן. מושבת־החסות ממשלת

 שילם הוא למחתרת. ירד ומאז אותו, סילקו
 האירגין עם אירגונו במלחמת יקר: מחיר

 שהוטלה מפצצה מבניו שלושה נהרגו היריב,
 משדר בקאהיר, יושב הוא עתה ביתו. על

 נגד חזיתות: בשתי ללחום לאנשיו הוראות
ה האירגון ונגד והנסיכים, הבריטי הצבא

מתחרה.
 להגביר מעוניינת לונדון האחרונה: טענתו

 צבאה. פינוי מועד לקראת התוהו־ובוהו את
 והי־ המרחב לשלום סכנה של באמתלה ואז,

 על לשמור לאו״ם האחרון ברגע תפנה עולב,
ית הוא שם, ממילא שצבאה מכיוון השלום.

שיטור. בתפקידי להישאר בקש
 בריטניה ממשלת הודעת את הביא כראייה

)ה השדים את לעדן מטיסה שהיא השבוע,
צנחנים. של עילית גדוד אדומים,

ה את לבזבז שאסור מכך הסיק מכאווי
 כינוס על הכריז לכן הקרובים. חודשים

 לקראת בהכנות לדון שבתימן, בתעיז ועידה
 כפי יהיה, הראשון הצעד הבריטי. הפינוי

ל שתטען בגולה, ממשלה הקמת הנראה,
הו זו, ממשלה נוסדה בטרם עוד שלטון.
עי סוריה, מצרים, תמיכת כבר לה בטחה
 אפריקאיות ארצות ומספר אלג׳יריה, ראק,
 ברית־המועצות, וכמובן, בשמם. ננקב שלא

בשדות־הנפט. ראש־גשר בפלוס״י הרואה

מצרים
ה מ שר פ ק אפ פ א ת ה י ל
 של הכותנה שדות בין הלכו וילדה ילד

החליפו שוחחו, רצו,, הם אל־ענב. ע׳יט כפר

 שעובדים אחרי או תיכון, בית־ספר יימים
ה כגיל שם נחשב 25־18 גיל שנים. מספר

 15 בין נע לכלה הרצוי הגיל לגבר; נכון
של האינסופיים בכפרים אבל שנה. 20ל־

 ה־ מרבית מרוכזת בהם הנילוס אורך
 לגיל־ תחתית שום אין המצרית, אוכלוסיה
האי טכם נערך רבים, במיקרים הנשואין.

 אימם. ברחם עדיין המועמדים כששני רוסין
 הנולדים אם אוטומטית מתבטלים האירוסין

 12 בגיל תופסים. הם אחרת, מין. אותו בני
 אישות חיי לקיים הזוג לבני מותר כבר

מלאים.
 לתעמולה במקביל לחכות? מתי עד

 מצרים ממשלת ניסתה הילודה, ריבוי נגד
 אולם הפלאחים. בין בנשואי־בוסר ללחום
ל לזקוף יכלה הראשונה שבמערכה בעוד

נח שבשניה הרי נצחון, של התחלה זכותה
מוחלטת. מפלה לה

ב גם נתקלה היא המינהגים מלבד כי
 וה־ הנשואין) (עורך המאזון של התנגדותם

 תשלום מקבלים שניהם (המיילדת), דאייה
ל מחדירים ושניהם וחופה, שידוך על נאה

 את להשיא שיקדימו ככל כי ההורים תודעת
 דטהרת־ המוסר על ישמרו כך ילדיהם,

המשפחה.
ה הערים מן שנשלחו סוציאליים עובדים

ה השפעת על להתגבר הצליחו לא גדולות
ב לנקוט הממשלה החליטה לכן שניים.

 שיאסור חוק, חקיקת יותר: דראסטי צעד
 עצמו העיקרון מסויים. לגיל מתחת נשואין
 ה־ השלטון. במפלגת התנגדות ללא התקבל
 את לקבוע שניגשו ברגע התלקח וזיכוח

 ב־ הנבחרים בית בתוך כי האיסור. גיל
 ,12 בגיל שהתחתנו צירים יושבים קאהיר

כ נשואים בו החברתי לד,וזי עדיין והשייכים
 גיל את לקבוע '׳דורשים הם מקובלים. אלה

 כלתו וגיל ומעלה, שנה 15כ־ לגבר הנשואין
ה התעמולה אם אפילו — שנה, 14מ־

 להמשיך י'הם קוראת הרשמית ממשלתית
.25 גיל עד ולהתאפק

 קניית בעת
 בקבוקים 2

 יפאורה ממותק מיץ
או

בקבוקים 4
 ענבים, מישמש. משקה

מנדרינות או שזיפים
דרשו

מפתחות מחזיק

סוגים
ל [!וחזויקףש
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 לחופה, מתחת שולמית בצאת

— העצה זו קבלה מהחותנת
 אומרת היא אהבה, של דרכה

 עוברת — הקיבה דרך
 יבשול אפיה לגריל לכן
!בזלזול כלל להתיחס אין
 להגיד יש מה — תעשי טוב
״העתיד״! יעמוד במטבחך אם
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.נהדר עצוב . .להבות 5 . . . 
 המבורגר... לצליית מיוחד סדור

 בשבת. אטי ולחמום
״ כירת ועוד: זאת ד י ת ע  בנויה ״

לעתיד.
 תאים עם מיוחד ארון להוסיף תוכלי

 לעתיד... בנוי הוא אף — ומדפים
 בולה המערכת בנקל להשלים תוכלי

 ולרשותך וגריל תא־אפיה הוספת ע״י
!וגריל אפיה לבשול, נהדר תנור
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