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בארץ הפנסיונרים ציבור

 ל: להצטרף נקרא תנאיו להטבת לפעול המעונין
 הפנסיונרים אירגון
 חדש כח — הזה העולם תנועת
ת״א 136 ת.ד. — היוזם הוועד

הצעירים הנוגות אירגון
 חדש כח — הזה העולם תנועת

 בראשון־לציון מחאה הפגנת עורך
 לטל: להתקשר מתבקשים ואוהדים צעירים זוגות
שלמה) (טיגר 39525 אחה״צ (גלילי), 230856 בבקר

 חוג-בית לקיים עומד חולון סניף
 בקרית-שרת. לחמן משפחת אצל

.230856 לטל: יתקשרו להשתתף המעונינים
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היום אופנת
 רוח המסורת. ממוסכמות שיחרור של נלהבת שוחרת הינד, בת־ימינו הצעירה

 אל אותה ו״מוציאה״ עצמי׳ ליתר־ביטוי אותה ממריצה בה, המפעמת הזמן
 הטבע בחיק לטיולים והמונו, הכרך משאון הרחק — הבית לכותלי מחוץ

 ;נערה כל של במלתחתה מקובל פריט הם ג׳ינס מכנסי המרעננת. ובאווירתו
 הגוונים — ובאיפור מסולסל; או חלק אם בין — למראה טבעי השיער
ושקופים. טבעיים

 לבנות־הנעורים מאופרות; לא אך — יפות להיראות המעדיפות לצעירות
של פרחי־הבר״ ״מראה מיועד — הטבעית חינניותן על דגש השמות
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פרחי־הגר״ ״מראה

 לעיניים, — איפור מוקדי שלושה מדגיש לבנות־הנעורים פרחי־הבר״ ,.מראה
 כי ועמוקים, כהים הם אין שוב ;טבעיים — הגוונים ולשפתיים. ללחיים

 וזוהרים. שקופים בהירים, אם
פרחי־הכר״ ״מראה איפורי חמשת

 שילוב צעירה לכל מאפשר פרחי־הבר״ ״מראה של המרהיבים הגוונים מיכלול
מצב־רוח. או הזדמנות שעה, לכל — שונים בהרכבים גוונים של בלתי־מוגבל

במדינה
פסטיבלים

הרוחות פסטיבל
נאנחה ,8שרין עומר איפה

 ונאלצה - רוזנשטיין מדפה׳לה
 בפמטיכז כפרופםורים, ?הסתפר!

הסינדאומי ,חכרידג
ומצריים.״ ישראל בין השלום ״לחיי

 לעבר ניפנו המפואר הקוקטייל משתתפי
 הברכה את שהכריזה הצעירה, היפהפייה

 על. אל מורמת כוסה וצלול, רם בקול
אורח. תמה פוליטיקה?״ פה גם זה, ״מה

״כ כבודה. גברת לו הסבירה ״לא,״
 את אלינו להזמין נוכל השלום, שיבוא
שריף.״ עומר

 עומר מול הברידג׳ שולחן אל לשבת
 כאלוף גם הידוע המצרי הכוכב שריף,

שח כל של הגלוי חלומה הוא ברידג׳,
דג׳ קנית ה כשיבוא כך, בישראל. בוי

 מלכה׳לה את לראות יהיה ניתן שלום,
 מתל- היפהפייה אשת־החברה רוזנשטיין,

 מנסה המצרי, השחקן מול יושבת אביב,
ה מישחק של בשדה־הקרב אותו לנצח

המיסתורי. רוחות*
 התפעלו הנשים רק לא .28 כן נוער
 מצויץ,״ שחקן ״הוא המפורסם: מד,מצרי

 ),26( גינסבורג ריצ׳ארד הארכיטקט גילה
״שיחקתי הבלונדי. הרס״רי השפם בעל

ער?״ ״למה בהולנד. שעברה  גיגס־ תמה נו
 ב־ אומרת. זאת ״מה התמיהה, על בורג

ב נכללים 28 גיל עד שחקנים ברידג/
הנוער.״ נבחרת
מבו גם שם היו הנער, גינסבורג לצד

הבינלאו הברידג׳ בפסטיבל רבים, גרים
 פאן־ במלון אלה בימים שהתקיים מי

הסס בקוקטייל ונפתח בבת־ים אמריקן
 קרקובסקי, אנטול- ד״ר שם היו גוני.
 הדסה בבית־ד,חולים העור מחלקת מנהל

 מנהל אקסר, אנטול פרופסור בתל־אביב.
יצ באסף־הרופא. האורטופדית המחלקה

מאנג לשעבר. נפטא מנכ״ל סירקין, חק
 ריק־ בברידג׳, העולם אלופת הגיעה ליה
נל ציונית ועסקנית יהודייה מרקום, סי

 אלפונס ד,בארון הגיע ומגרמניה הבת.
 של העליון בית־המישפט חבר פון־דייביץ,
המערב־גרמנית. הרפובליקה
 התותחים כל למרות לא. ? תחרות

ני באווירה הפסטיבל התנהל הכבדים,
תח לא פסטיבל, שזה ״משום : נוחה

 בן מהנדס, שופל, אלייקים הסביר רות,״
 שלנו״ ביותר הכבד ל״תותח הנחשב 38

ה הוועדה יו״ר בארדוך, דויד על־ידי
הפסטיבל. של מארגנת

 שהשתתפו שהפסטיבל, למרות — וזה
 200ל־ נוסף מחו״ל, אורחים 150כ־ בו

שח של מרשים אוסף כלל הישראלים,
העו אלוף גם ביניהם מפורסמים, קנים

צד ואלוף אברלי, האיטלקי לשעבר, לם
יאלוז. ויקטור היהודי פת,

כפעולה רוזנשטיין כרידג׳אית
— שם עושים הם מה

הפסטיכל כפתיחת כר,וי,טייל כרידג׳אים
? הרוחות לכל —

 והוא — באירופה האליפויות באחת איתו
אותי.״ ניצח

ה בצוות היד, שגינסבורג למרות וזה,
אי באליפות השני במקום שזכה ישראלי

בשנה שהתקיימה לנוער, ,בברידג רופה

 לפי נקבע בברידג׳ המיישחק סדר *
 ומזרח דרום, מול צפון :השחקנים מיקום

מערב. מול

 בשבילי הוא בינלאומי ברידג׳ מיפגש ״כל
 מדור עורכת פלדש, ד״ר הסבירה לימוד,״
הארץ. בעיתון הברידג׳
 היא בדיוק מה האשה. אל מכט
 להבין. השורה מן לאדם קשה לומדת,
 מיסחורי טקס הוא כלכלה, כמו ברידג,
 לדבר יודעים כולם :למזג־ד,אוויר הדומה
משתל איך יודעים מעטים אבל עליו,
עליו. טים


