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לילדינו הבגדים שכבות
ברנד חוה מאת

שכ על נעשו ושונים רבים מחקרים
 בהר אדמה שכבות ושונות. רבות בות

 שכבות והים, האוויר שכבות ובעמק,
ועוד. ועוד ועוד ומכרות, מחצבים
 הבגדים שכבות על אכתוב אני ואילו

 האם אימתי? עכשיו לא ואם ילדינו. של
 השכבות כשמספר וכפור, שלג בימי לא

ולספירה? לחקירה ניתן באמת
 מה אין — הישראלי בחום בקיץ,
 הילדים את אותם, רואה את לחקור,

 על מובלים או מתרוצצים, מתהלכים,
 ועל בגנים ומטפלותיהם אמותיהם ידי

 או חשוף; כמעט גופם הים. שפת
 השמש. מקרני שזופים והם לגמרי חשוף

 מרימים בעגלותיהם השוכבים התינוקות
 חומות ויחפות, שמנמנות רגלים על אל

הנמ השיזוף ומשמן השמש מאמבטיות
 אלה קטנטנות רגלים בקביעות. עליהן רח

 לא מי לב — הנסיעה בקצב המתנועעות
 ״אכן, יחשוב: יראן אשר וכל יחממו?

מאד!״ חמה חמה, בארץ חיים אנו
 העדן גן ימשך ימים לארך לא אולם

 מהחום מעט יוקל רק לילדים. אשר
 ארון על תעוטנה והאמהות המעייף
ה השכבה את ממנו ותוצאנה הבגדים

השר בעלת החולצה היא הלוא ראשונה.
הי לרגלי החופש ניתן עוד הארוך. וול
 הגר־ כבר הופיעו שם גם כי אם לד,
 חשופות עודן ברכיו אך הקצרות, בים

כהה. וצבען

 החולצה החולצה, באד, ואחריה — דה
 התחתון הסוודר הארוך, השרוול בעלת

מקו אינן הרגלים וגם העליון. והסתדר
 ועליהם קצרים מכנסים — חלילה פחות

 שאיש בחשאי, זוג עוד ולפרקים ארוכים
 קצרים גרבים, — וכמובן ירגיש. לא

 נעלם ולאחרונה ספורט, וגרבי וארוכים
המתול והשער החמוד הראש מעינינו

 — גרב, כובע מטפחת־צמר, כובע, תל.
 שנים גם קרובות ולעיתים מאלה, אחד

 סדק רק ומשאירים הראש את עוטפים
 אוויר, שפחות ומה צח. אוויר למעט צר

משובח! זה הרי
הראשו השכבה את שכחתי, ועיקר

 ושונות. הן ורבות הגופיה, זו — נה
 ואף קצרים ובשרוולים שרוולים בלא

 על אחת מלבישים ולפעמים בארובים
יצטנן. שלא חלילה השניה.

מאירו ר,עליה עם האחרונות, בשנים
 עוד הצמר מלבושי למשפחת הופיע פה;

 הפרוות רבות הפרתה. היא הלוא חבר,
בשעתן... שהגיעו וכנראה בארץ, עתה

 המלבושים יתר את חלילה אקפח לא
וכ אריגים, פלנל, הצמר. ממין שאינם

 מעליית עוד המפורסם ,׳הטרנינג״ מובן
 אנו אין הקור, שבימי אלא הגרמנים.
 המלבושים מיני את אוהבות האמהות

האלה. המפוקפקים
 כבוד ברוב מוצא הראשונה הרוח עם

 מלבוש זהו הצמר. מלבוש — מהארון
האפו־ היא בהן ראשונה שכבות. רב

מלוחים דגים
 כל לנצל צורך יש אלה בזמנים

הסעודה. תפריט את לגוון כדי הזדמנות
 מלוחים, דגים בשוק כעת נמצאים

 אפשר מהם אשר וסקומבריה מקרלים
וטעי מתובלים שונים, מאכלים להכין
מים.

 מכך הנמנעות נשים ישנן זאת ובכל
 מהידים המורגש המיוחד הריח בגלל
המלוחים. בדגים הטפול לאחר

 לאחר מהידים לגמרי יעלם זה ריח
 מהול. בלתי ״נם״ מעט עם רחיצה

 ״נם״ משאיר המהירה, השפעתו אף על
ורך. עדין הידים עור את

 הריח את ולהרחיק לנקות כדי
 ״נם״ במעט כן גם לנקותם יש מהכלים

 השפעה לשם להשהות מהול, בלתי
במים. ולשטוף רגעים 2־3 למשך

 ריח לחלוטין יעלם זו פעולה לאחר
המלוחים. הדגים

 ת י ב
הקוסמטיקה

ה נ ל ה
מן ב ר ט

 האוניברסיטה פרופיסור
, י פ ו י ב ל י ד ס ס י ר -------פ

 טפול חדישה. צרפתית מתוצרת תמרוקים
 יום בכל חושה. שיטה לפי הפנים בעור

חינם — קוסמטית התיעצות ג׳

 ושמנים בריאים כה נראים וילדינו
 בהיותם או ברחוב בלכתם החורף בימי

 שעוד הוא שפלא עד בעגלות, מובלים
 אלא — דגים שמן להשקותם צורך יש

 עוסקת ואת הרחצה שעת כשמגיעה
 לפניך מתגלה האלה השכבות כל בקילוף

 ולו שמש, למעט עורג ילד של רזה גוף
חורפית. לשמש גם

 לבצע תוכלו המחקר מיטב את אך
 מחקר בשעת לנשום קשה קצת בלילה.

ומ סגורים והחלונות התריסים כי זו,
 אתיר טיפת חלילה תחדר פן סוגרים,

 ומחנק, חום מוסיף והתנור מבחוץ, צח
שכ עמוס במיטתו, שוכב החמוד והילד

 ואפודה וחולצה גופיה סוף. אין עד בות
 שכבת בשי, ואחריו שינה. ושק וסוודר

 עבה ויותר ועבה דקה שמיכה השמיכות.
 לאחד חלילה קר ואם שמיכה. עוד ועליה

 לחדר ירוץ הלילה, באמצע מההורים
 מרבד את זאת כל על ויוסיף הילדים
המטה. של הצמר

 לקום עמו הילד של כוחו שעדיין פלא
כזאת... משקל כבדת שנה אחרי בבוקר,
 או להתקרר שהעיז לילד לו ואוי
ונש נכפל השכבות מספר נזלת. לקבל

והולך... קטן לאוויר והסדק לש.
 אין אמנם הקיץ. חורף לכל סוף אך

הו אשר את להסיר ממהרות האמהות
ממל הילד נקלף לאט לאט אך סיפו,

 ועוד סתדר ואחר המעיל קודם בושיו,
 ועוד וחולצה ואפודה סוודר ועוד סוודר

 ומכנסים גופיה ועוד וגופיה חולצה
 גר־ מספר וזוגות זוגות, שלושה שנים
 ושזוף חופשי מתהלך הוא ושוב בים

 נהנה הוא, ברוך הקדוש של בעולמו
 כוחות ואוזר השמש ומחום צח מאוויר
בגדיו. שכבות וכובד החורף למשא

זצמר מסרגות זוג
 ילדך, ושלג. כפור קור, ימי — הימים

ומ עטוף החוצה אותו מוציאה משאת
 לו סרגי וקרות, גלויות ידיו אך כוסה,

 מרבע או בבית, לך שיש צמר משאריות
לידיו. ויחם כפפות זוג צמר חבילת
 וסרגי המסרגה על עינים 57 העלי
 הבאה: השורה ״מ.0 ב1*/ ארז סריגת

שמאל 3 ארז. 9 יחד. שמאל 3 ארז. 9

רסיטל!
של

אירנה
גטרי

הרקדנית
הידועה
נטרי אירנה

 רסיטל תערוך
 באולם נוסף

 ,23.2ב־ ״אהל״
 ,8.30 בשעה

 החדשה התכנית
:תכלול

 יקרים, רסיסים
 רקוד מנגינה,

 אשה, תף, עם
 מאשים״, ״אני
מוסי לווי (בלי
 ועוד. קלי)

 לצפות יש
 מענינת לתכנית

 אחרי מאד,
 של הצלחתה

 גטרי אימה
 הקודם בקונצרט
 את שהקסים
הצופים.

: צילום
קירשנר ל.

 3 ארז 9 יחד. שמאל 3 ארז 9 יחד
 ארז. 9 יחד שמאל

ס״מ. 1/!ג עוד ארז בסריגת המשיכי
 שמאל 3 ארז. 8:הבאה השורה

 3 ארז. 7 יחד. שמאל 3 ארז 7 יחד.
ארז. 8 יחד שמאל 3 ארז 7 יחד. שמאל

שמאל. :השניה בשורה
יחד. ימין 2 ארז. 3 3ה- השורה

 ימין 2 ימין. 2 יחד. ימין 2 ימין. 10
ארז. 3 יחד. ימין 2 ימין. 10 יחד.

 שורה בכל עינים 4 להוריד המשיכי
שניה.

 (שורה רגילה בסריגה לסרוג המשיכי
 עינים 3 סרגי ורק ימין) שורה שמאל

 סימי שורה. כל ובסוף בהתחלת ארז
שמאל. בשורה

ארז. 3 כך: הבהן את צורי
 2 הבאה. בעין עין הוסיפי ימין. 15

 ימין. 16 הבאה. בעין עין הוסיפי ימין.
ארז. 3

:זוגית שורה ובל שניה שורה
ארז. 3 השורה. סוף עד שמאל ארז. 3

 ימין. 15 ארז. 3:שלישית שורה
 הוסיפי ימין. 4 הבאה. בעין עין הוסיפי

ארז. 3 ימין. 16 הבאה. בעין עין
 (תמיד הבוהן של צד בכל עין הוסיפי

 בחלק ימין עינים 2 עוד לך תהיינה
 פעמים. שלוש שניה שורה כל הבוהן)

עינים). 51 לך (תהיינה שמאל בצד סיימי
 עינים 19 סרגי הבאה: בשורה

 נוספת מסרגה על אותם והעלי ימין
 והעלי עינים 13 סרגי סגורה. סיכה או
 או אחרת מסרגה על העינים 19 יתר את
 13 את סרגי סגורה. סיכה עוד על

 בשורה והוסיפי רגילה, בסריגה העינים
עינים). 15( צד מכל אחת עין הראשונה

 סיימי ס״מ 2 זו בסריגה המשיכי
שמאל. בשורת

 יחד) ימין 2 ימין 4( הבאה: שורה
הכל. שמאל שניה. שורה ימין. 3 פעמים.

 ימין 2 ימין 3( :שלישית שורה
ימין. 3 פעמים. יחד)

 5 יחס שמאל 2< אחרונה שורה
 בהש־ החוט את גזרי שמאל. 1 פעמים.

 במחט השחילי ממנו. ס״מ 5 אירך
הי חזקי שנשארו העינים דרך והעבירי

 הבהן. תפרי את וחברי טב
כך: היד כף את צורי
 אחת מסרגה על העינים 38 את העלי

 19 סרגי ימין מצד החוט את חברי
 הבוהן. ליד עינים 2 והוסיפי עינים
עינים). 40( השורה את גמרי

 וסוף תחלת בכל ארז עינים 3 סרגי
 (שורה רגילה בסריגה והמשיכי שורה,
 סיימי ״מ.0 2 עוד ימין) שורה שמאל

שמאל. בשורת
 ימין 2 ארז. 3 :הבאה השורה

 2 ימין. 2 יחד. ימין 2 ימין. 12 יחד.
ארז. 3 יחד. ימין

 ימין 2 ארז. 3 :אחרונה שורה
 ימין 2 יחד. ימין 2 יחד. ימין 2 יחד.
ארז. 3 יחד.

 את חברי העינים. כל את סגרי
 בדיוק השניה הכפפה את סרגי התפר.
 בהתחלת צר סרט העבירי אופן. באותו

הפשוטה. הסריגה

 א. .11 ט.1
לאמריקה

1

 4 בעלי משובחים מטוסים
אמ עובדים חבר מנועים;

 ללא ארוחות מנוסה; ריקאי
אויב. שרות תשלום;

שויצדיה
איטליה

 העק־ העולם מרכזי עם קשר
 הנסיעה סוכן אל פנה דיים.

 טלפן: או שלד
א. 5788 מס׳ תל־אביב ט,וו.
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