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בחיפה #
 בבית ,29.1.71ה־ שישי, ביום

 רחוב תמיר, בנימין משפחת
ב קריית־טבעון, ,2 ותמר אמנון
 הרצאה תתקיים ,20.30 שעה

המדינית ההנהלה חבר בהשתתפות
מסים אלכם

אקטוא מדיניים נושאים ינותחו
 דרכה על שיחה ותיערך ליים

התנועה. של הפוליטית

מוזמנים. ואוהדים חברים

 שביתה על הכריז
בטלוויזיה! והופיע

האוטומאטית״ ״המזכירה אבל
 שעות 24 לטלפון ועונה שובתת אינה

ביממה.
:מספקים אנו וכן

האזנה מכשירי *
טלפון מגבירי *
 מיקרופונים התקנת *

והקלטות
 ,18 שלום־עליכם רח׳ דוקטור, רדיו

244118 טל׳ תל־אביב,

 בישראד נשי□ ועידת
ווגי\ית פתיחה

 בערב 7 בשעה ,22.1.71 ו׳, ביום
 חיפה ,63 החלוץ רח׳ ״רון״, בקולנוע

 אבילאה י. - נגינה דברי
 גונן י. - פתיחה דברי

גטאם נ. .אידלברג;0 - דברים

 משלחת בהשתתפות
 הבינלאומית הפדרציה מטעם

דמוקרטיות נשים של
רחימבבייבה(בריה״מ) זוכרה - (צרפת) ונטוריניר מרסל

חיפה ,14 או״ם בשד׳ בבוקר, 9.00 בשעה ,23.1.71 בשבת,
לוביץ ר. - לועידה ועידה בין

כורי ס. - ערביות ונערות נשים בקרב פעולתנו
מוסדות. בחירת החלטות, דיון,

קהל בפני פתוחה הוועידה

ת א צ ו ם ה י ר פ ף ס ס א י ח בע״מ א
_______4810 ת.ד. ,13 הנשיא יוסף רח׳ תל־אביב,_______

כעכרית לראשונה

לצייר יכול אחד כל
ר מאת תו ר רג, א ב דנ הציור. לאמנות הנודע חמורה זיי

 ועד לציור בד מבחירת החל הפרטים כל את תמצא בספר
 אבסטרקט, דומם, נוף, שהוא: נושא כל של מושלם לציור
וכס. עירום

לצייר ולמד קנה - תצטער לא
ל״י 10.— המחיר

 תמורת או הספרים, חנויות גכל להשיג
להוצאה. חמחאת״דואר או צ׳ק משלוח

במדינה
הווי

 — ״וזמם״ עויד
עדותבמס מקצועי טועס
 העיתונאים מוזתיקי רגר, (איז׳ו) יצחק

 היומון של הראשי עורכו היה בישראל,
 ג׳וב רגר קיבל העיתון, נסגר כאשר היום.
ה עיתון של הראשי עורכו דומה: חדש
 קוק הילל המיליונרים להוציא שעמדו ערב

וה נאה, תפקיד זה היה ריקליס• ומשולם
משבי היא גם היתד, רגר שקיבל משכורת

 — אחת בעייה רק לו היתה רצון. עת
 עיתון של עורכו להיות השתעמם. הוא

מעייף. עסק זה גילה, יוצא, שאינו
הת השבוע התאבד. המסעדה כעל

 הבעייה: את הראשי העורך פתר כיצד גלה
 רגר שימש האחרונים, החודשים בשלושת

מסע מדריך עבור מסעדות ומסווג כטועם
ישראלי. דות

יו שהוא לומר נוהגים עיתון עורך על
 התגלה רגר שבעולם. נושא כל על קצת דע

ב מושלם: כמומחה אחד בנושא לפחות
בישול.
 תינו בכך, הברור וכל מסעדות, סיווג

 בפאריס, הארץ. בהווי יחסית חדש נושא
 מסעדת־פאר הטועם־המסווג הוריד כאשר

 איבד לשניים, כוכבים משלושה מסויימת
 עדיין בישראל, לתת. המקום בעל עצמו

 הרב לצערם — מכך הדברים פני רחוקים
 שבעי־רצון שהיו מעטים, לא סועדים של

מתאב היו מסעדות בעלי כמה לוא בהחלט
טבעית. מיתה מתים סתם אפילו או דים,

 כשש לפני לארץ, הנושא את החדיר
לשעבר עיתונאי לוי, (כושי) אברהם שנים,

 תהיה: שם הראשונה משימתו יוצא• איננו
כאן. שאסף הקילוגרמים שמונת את לאבד
 יהיה ניתן בארץ, המסעדות על דעתו אח

 בעל־פה, החדש. במדריך בכתב, לראות
 כזה דבר ״אין זאת: רק להגיד רגר מוכן
 הונגרי, צרפתי, יש ישראלי. מטבח כמו

 לנו יהיה ישראלי. לא אך — אירופאי
 מי כל כאשר רק בארץ, ישראלי מסבה
 — לנושא גישתו את ישנה בעניין שנוגע

המסעדות.״ בעלי ועד מהקצבים,

צעירים
כגר אסור

גגימגסיה? להתחתן
שנכנ הגוף, ומלאת הבלונדינית האשה

ה המנהל הלוי, מרדכי של לחדרו סה
 ברמת- דביר גימנסיה של אדמיניסטרטיבי

 לפלוט הצליחה לבסוף נבוכה. נראתה גן,
 שמלצר, דליה בתה, עליה: שהעיק את

 להריון. נכנסה במוסד, השמינית תלמידת
עושים? מה

 הזעיק הוא עושים. מה ידע לא הלוי גם
להתייע הכהן, דויד הפדגוגי, המנהל את

 עושים, מה ידע לא הכהן גם כאשר צות.
 זו הפדגוגית. המועצה את השניים כינסו

מבית־הספר. הילדה את להוציא החליטה
 — האם חזרה אז או ההריץ. מיטת

 הילדה יותר: משמחת בשורה עם והפעם
 מאוחר שבועות כמד, הפלה. כבר עשתה
 חדשה עם — לבית־הספר שוב באה יותר,

למז׳׳ט. התחתנה, הילדה טובה: יותר עוד
ה המועצה כל ואיתו הפדגוגי, המנהל
וה מהבשורות להתרשם סירבו פדגוגית,
תנד שדליה לכך להתנגד המשיכו ישועות,

״אלהמברה״ כמסעדת רגר ואיז׳ו רוי בושי
ת ארבעה קילו, שמונה מכנסיים זוגו

לתיי מדריכים הפצת לעסקי בהצלחה שנכנס
 משגר המסעדות, בנושא שונים. בנושאים רים

 לדבר, מומחים טועמים שנה מדי כושי
בע להיות המתיימרות במסעדות העוברים

 האוכל רמת לפי אותן מסווגים רמה, לות
במד כושי מפרסם סיווגם את והשירות.

שנה. אותה של ריך
 בחר ׳,71 של המדריך הוצאת לקראת

ש הבוקר עיתון של העורך ברגר. כושי
 שעוד הערב עיתון ושל עוד, ואיננו היה
 ב־ חודשים שלושה במשך סייר היה, לא

 נאלץ קילו, בשמונה השמין מסעדות, 130
חדשים. מכנסיים זוגות ארבעה לקנות

 מהיכן פאריס. נשות של היועץ
 מומחיות ורחב־המצח הממושקף לעיתונאי

 היה מסתבר. מפארים, בגסטרונומיה? כזו
 בעיר־האורות בקול־ישראל ככתב כששרת זה

 ו־ — משתעמם שוב, עצמו, מצא כשאיז׳ו
 איננו לבישול ״קורם בישול. לקורס יילר

 ההבדל. את הוא מסביר לטבחים,״ קורם
לד שרוצים כאלו לומדים לבישול ״בקורם

 להתפרנס שצריכים כאלה לא לבשל, עה
מזה.״

 מסלול לאחר עתה, בלונדון. לאבד
 האחרונים, החודשים שלושת של העינויים

ישר בשגרירות כנספח ללונדון, יוצא הוא
ש מעיתון־הערב שהתייאש לאחר שם, אל

 כי היה נראה בבית־הספר. ללמוד שיך
ש כזה, כבד הטא הילדה חטאה לדעתם,

 כיצד ידעו לא ואולי יכפרו. לא דבר שום
כש להזמין מי את — הבעייה את לפתור
הבעל? את או ההורים את תפריעי הילדה

הפו בדעה היה האדמיניסטרטיבי המנהל
 את לשתף הוחלם זו, התנגדותו בגלל כה•

ממ וקיבלה שהלכה בבעייה, החינוך משרד
בהריון. בסן של דים

 את להכניס לא החלים החינוך משרד
 לבית־הספר הודיע ההריון, למיסת ראשו
דעתו. לשיקול בהתאם לפעול
מעוד סתם. חתונה - הריץ לא

 העיזו אסר, לא החינוך שמשרד מכך דים
 דעתו את לקבל הפדגוגית המועצה חברי

בלימודים. תמשיך שדליה הסכימו הלוי, של
בו פני בעלת בלונדינית עצמה, דליה

 את הבחישה ודקת־גיזרה, כחולת־עיניים בה,
 אותי להוציא רצו לא ״בכלל העניין: כל

ה סיפרה שהתחתנתי,״ אחרי מבית־הספר
 עם מתגוררת היא שם הוריה, בבית שבוע
כ וחתיך בלונדיני צד,״ל חייל בעלה,
 רגיל.״ כדבר זה את ״קיבלו קולנוע. שחקן
 מחרה־ — לשעבר החבר הוא הלא — הבעל

 שדליה הסיפור ״כל אשתו: אחרי מחזיק
 התחתנו. פשוט נכון. איננו להריון נכנסה

להתחתן?״ כבר אסור יש, מה

1742 ה?ח העולנז24


