
במדינה
מיעוטים

קרה מה
הבוער בצריף

 הכינרת, שלחוף טבחה הערבי בכפר
 כולו שעלה בצריף תינוקת חיים נשרפה

 את שילחה שהתהפכה פתילייתי־נפט באש.
 ששת בת ובתינוקת העץ בקירות הלהבות

ל ישע. חסרת בפנים ששכבה החודשים,
 הכיבוי מכונית הגיעה עדי־ראייה, טענת

 בוער הצריף את הכבאים ומשראו מטבריה
 לנסות מבלי שבאו כלעומת חזרו כולו,

דבר. ולהציל
התינו אחי כי לספר ידעו עדי־הראייה

 הלהבות, אף על לצריף לחדור ניסה קת
 כשהוא הצריף מן והוצא קשות נכווה אך

 לברר הזה העולם כתב כשניסה מעולף.
 האודיסיאה את עבר המיקרה, על פרטים
:הכאה

 בצמח, .לתחנת־הכיבוי טלפונית בשיחה
 דבר לומר מוכן אינו כי הכבאי־התורן מסר

 עליו. לממונה הכתב את והעביר העניין על
 כקצין־חקי־ שהזדהה לוי, משה הממונה,

 מפקד־ אמר. בטבריה,״ הראשית בתחנה רות
במקום. ארע אשר על מלה לומר סירב

 למפקד־הש־ ״תיפנה מרובה• תמיהה
 מפקד־ אמר. בטבריה,״ הראשית בתחנה רות

 להוציא הוא גם סרב קוצר, שלום השרות,
 למישטרה, ״תיפנה הנושא. על מלה מפיו

 המפקד סיכם לך.״ שיענו ירצו, הם אם
ביובש.

 טבריה מישטרת של במחלקת״החקירות
״מצ דייסי. סמל שעה, אותה הממונה היה

 כלום. לומר סמכות לי ״אין אמר, טער,״
 שאול לרב־פקד ללישכת־החקירות, תפנה

 בלישכת־ לדבר.״ מוכן יהיה הוא אולי לוי,
 לוח־האיכון על כי היומנאי מסר החקירות

״תנ במנוחה. נמצא לוי רב-פקד כי רשום
 עד יחזור אולי מאוחר, יותר להתקשר סה

אז.״
ה הרב־פקד עם בשיחה יותר, מאוחר

 שחר שום ״אין :לספר הלה נאות נינוח,
בעבוד התרשלו מכבי־האש כי לשמועה

 מה אחד לאף לספר צריך לא אני תם.
 של עניין זה נדלק כשזה מעץ. צריף זה

 הצריף באש. כולו עולה שהוא עד שניות
 היה אל־הייב. מותליק מישפחת של הוא
 מן הנפט את ספג והוא בצריף שטיח שם

 וכשזה השטיח על שכיה התינוקת התנור.
 לא שהגיעו האש שלמכבי ברור התלקח

לעשות.״ מה הרבה כבר היה
במו יד וצמח לכבאי־טבריה אין אס גם

 טלפוני סידרת מעוררת התינוקת, של תה
הפרשה. כל על רבה תמיהה הלוך־ושוב
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 דפגוע מבלי השיער בסיס על פועל ״לון״ דפילטור
 על ומשפיע השיער את ממיס בעור,הוא

 מהירה חוזרת צמיחה המונע באופן שורשיו
 הרגליים. שיער של

 גורם אינו בדפילטור״לון״ השימוש
 רע. ריח מלווה ואינו לכאבים

 הדפילטור גם כן ״לון״ מוצרי ככל
 טבעיים חומרים על *מבוסס

 זוהר וממעינות מים־המלח
שפעתם הידועים  בה
האדם. גוף על הברוכה

 הנבחרות, בפרפומריות להשיג
״לון״ יופי נציגות

חסוהשק״ם חנויות וברשת
לון״ ״דפילטור

הוא
 ביותר, הטוב התכשיר

 בשוק. כיום הנמצא
שיער. להורדת

כובשי
ישראל מצולות

 לקומנדו־הימי. עניין הם צלילות בארץ
 רוזג־ הווארד הגיע ממנה בארצות־הברית

 כלל־מישפחתי. עיסוק היא צלילה שטיין,
תי בבתי־ספר לצלילה קורסים אפילו ״יש

הממוש )24( הצעיר אומר לבנות,״ כוניים
שנתיים. לפני ארצה שהגיע קף,

העתי דרך הים למעמקי ירד הווארד
לארכי כסטודנט לימודיו במיסגרת קות.

 ארצות- חופי את לתור הירבה אולוגיה
 אנשים ״שם ומחקר. לימוד לצרכי הברית
 בנהרות, בטיט, בבוץ, חור. בכל צוללים

 האף. לפני סנטימטר רואים שלא במקומות
לצלול.״ העיקר
 שני עם בשיתוף שאיכזב. הים

 ואיציק ורדי נתן לדבר, נוספים משוגעים
הצלי מועדון את הווארד פתח קסטנבוים,

 לשעבר יבואנים השניים, הים־תיכוני. לה
ב מצולות חובבי הינם צלילה, ציוד של

קור 11 כבר קיימו והשלושה עצמם, זכות
 12כ־ קורס כשבכל למתחילים סי-צלילה

איש.
 מציין מנוסים,״ חבר׳ה הם ״המדריכים

 יצלילו כי לסמוך ניתן אלה ועל ורדי. נתן
 איציק מעמקי־מיבטחים. אל חניכיהם את

 מצטיין כדורסל שחקן לשעבר קסטנבוים,
המוע כי ומציין מוסיף תל־אביב, בהפועל

/1ל־\/ עתה כבר מסונף דון  אירגון ,0^
 עמידה משמעו וזה הבינלאומי, הצוללנים

 המועדון מחייב אותם בטיחות של בכללים
צוללן. דרגות וחלוקת

 אינה ארצי, יעל האגודה, של המזכירה גם
כי יתר בין היא יעל לשמו. קישוט סתם

עצמה. בזכות מוכשרת צוללנית שוריה,

1811 הזה העולם

טינדים
לאירופהמודרכים

 הרחוק והמזרח
מיוחדים טיולים
וסטודנטים לצעירים

הנסיעות מעוררי בכל והרשמה חוברת
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טכניון, חיפה,

.8.30ב־ 17/5 ד׳ יום •-
אורה, חיפה,

.9.00ב־ 18/5 ד>' יום
גילת, באר־שבע,
.9.00ב* 19/5 ו׳ יום
מיטצ׳ל, ירושלים,

 .9.15וב־ 7.15ב־ 10/5 מוצ״ש
ארלוזורוב, בית תל־אביב,
.8.30ב־ 21/5 א׳ יום

צליל, צפת,
.9.00ב־ 22/5 ב׳ יום

חוף חדרה,
.8.30ב־ 23/5 ג׳ יום

 ״לאן״, תל-אביב, :כרטיסים
המשרדים. וביתר ״רוקוקו״
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