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*
הקריק* אוסף את לי ששלח האלמוני לקורא מאד מודה אני

משום־מה סבורה, הייתי תמיד-----------יקר קורא עצמן* את זהה מורות. ״*
 ראיתי כאשר דעתי את שיניתי יחד. כשהם איום נראים וירוק אדום שד,צבעים

— נהדר נראה דבר כל עליה בעצם, אדומה. וחולצה ירוקה בחצאית מרון חנה את ־♦ג
*ד קוריאה, מלחמת כשפרצה הקרוב. בעתיד מלחמה תפרוץ שלא כנראה — —

 להעניק שניסו הסינית הצורה את זוכרות וראי אתן האופנה. על גס הדבר השפיע
. הכובעים הסיני, הצווארון חלקה, תסרוקת■ בקו, המורמות העינס זוויות : לנשים ״*

האב־ במזרח וההתענינות נסתיימה קוריאה מלחמת ה״קולי׳׳. ומכנסי המשולשים
 שמלות האינדיאנית. האופנה את לפתע גילו באמריקה והולכת. פוחתת זומי ^
 !-c ריקמה האופנה, וירחוני החנויות בכל צצות החלו אינדיאנית) \נערה ה״סקוו״ ־*

— — — הישראליים לעדייס מאד הדומים מתאימים, עדיים השמלה, בשולי
לאשה העונה. כמד מגוונת פה היס בגדי אוסנת היתה לא מעולם *

* בגד לגופה. להתאימו כדי דוגמות של עצום מבחר עתה יש
 בראש השנה חוזר הפלאסטיק, על־ידי הצדה שנדחק מצמר, הים ..

̂  ככמה נראה הים הערומות. לכתפיים הכתפיות גם חזרו מורם, ־יי
מפום־ ים בבגדי נערות כתובו מתרוצצות באשר כג׳ונגל ארצות

כפנתרים. מנומרים או בזכרות, פסים ^
* מצויץ תירוץ
מ־ תרנץ מעתה יהיה לילדים

 -K יתברר אם להתרחץ, לא צויין
אום־ ארל ד״ר של שהתאוריה

^ לדבריו, נכונה. היא מבופלו בורן
 *י כמעט פחות, המתרחצים העמים
העור. מדלקת סובלים ואינם

ן!■ הגרוע הדבר הוא יומי ״אמבט
לעורך, לגרום יכול שאתה ביותר
בס־ משתמש אתה אס בעיקר
ש---------— אמר בון״, פ חו *־ ה
לילדים, ונעים נחמד הוא הגדול
^ ה־ לאמהותיהן כך כל לא אולם

 להשאיר יכולות שאינן עובדות,
 יוצאות שהן שעה בבית אותם

 באפשרותן שיש לאלה לעבודה.
 שבועות 3ל־ ל״י 25כ־ לשלם

 יותר׳ או פחות להיות, הדבר יכול הצהרים, שעות עד לילדים קייטנה בעד 5י♦
 בשמיעת עסוקים הילדים את וראיתי בתל־אביב זה מס:ג בקייטוה בקרתי פתרון.

קס טבעת לך היתד, אילו עושה היית מה במקצועה. גננת מדריכתם, מפי פ־ר0 ^
ן. מלך״, ״בת לה: חסרו הקדמיות שיניה ששתי הילדות, אחת את שאלה מים,״

 שלש נוסעים שעורים, גם מכינים הם ספורים, לשמיעת טרט הטום. ללא השיבה
ציירים במבוכה להביא שיכול וציור, יד במלאכת גם עוסקים לים, בשבוע פעמים ־$ג

■¥■ הקשה, המצב בגלל השנה, כי הודו הקייטנה מנהלי רבים. מבוגרים מודרניים
אלה כימים התארגן אחר מסוג מועדון-----------הילדים מספר סחת

 המש־ 12 עד 4 מגיל לילדים לילה מועדץ זהו אנגליה. בכרייטץ, *
* בו לכלות יכולים הם הבית. מן יוצאים כשהוריהם בו תעשעים

 הסתכלות רקודים, בין לבחור יכולים הצעירים כלילה. 1! עד 4מ־ *
 <חלכ>. ושתיה בובות, תיאטרון או מיוחדת להקה של בהופעה
* אליו הולכים מהוריהם, למדו הילדים, רכה, הצלחה יש למועדון

ולהיראית. לראות 4־
* ועצה דעה

 אחרי נתחזקה אתו, בצאתה בן־זוגד, בהוצאות להשתתף צריכה שנערה דעתי 5־♦
— ל״י 1.900 עלו פרוזאיות עוגות ושתי קפוא קפה שפעמיים לתמהוני שנוכחתי

ס------ במהדק יחד אותו חברי בארנקך, שלך הנייר כסף על לשמור רצונך א
יתקמט. ולא יתפזר לא זו בצורה גדול משרד

* מידה לפי כוננית
הכונניות את לקנות רצון או כסף לך ואין לחדרך חדשה בכוננית רוצה את 5י♦

 *־ זו כמו כוננית לך שיבנה בעלך או ידידך, את בקשי י בשוק הנמכרות הרגילות
מ העשויה בתמונה,

ולבנים. עץ לוחות
 לכן להסביר אנסה

 קודם : נעשה זה איך 4־
סילי־ לבני קונים כל

המאה, ל״י 31( קאט .
קוב הובלה), בלי ־*

ד,ע־ גובה את עים
 הלבנים מספר מוד,

 את ומחלקים בנדבך,
סנטימטר, 8ל־ הגובה

א לבנה גובה שהוא ־*
 לוחות לוקחים חת.
 ס״מ 25 שרוחבם עץ

 ),22—הלבנה (רוחב 5־♦
מ־ זול פשוט, עץ
 גם להיות יכול אד,

את פוליטורה. עם י*
א־ הצבועות הלבנים

 לצבויע אפשר דום, *
לה : שיטות בשתי

ס צבע של דלי כין
ה את ולטבול מיו 5♦

לחשב או לבנים,
 את משייפים צבועות שהן לאחר הנראים• החיצוניים הצדדים את רק ולצבוע למפרע

מים. בפלס לד,עזר הכרח אין גם. עץ שופין בעזרת לעיין הנראות קצותיהן

« ־* * * *----*-----*----*----“-----

 לא הוא אם בעלי את שואלת פשוט אני
בבית.,.״ לי שיעזור מכדי מדי זקן

במדינה
)9 מעמוד (המשך

 כל עבור נוספות פרוטות מכיסו משלשל
למקרר. הנכנס גוש־קרח

טבריה
ה מהדד צי אלי הקו
 מפני בכנסת ד,כסאות כל שהובטחו לאחר
 וסי־ אגודת־ישראל אנשי מצאו לזרים, מכירה

 :בו לסחור חדש מצרך עלי־אגודת־ישראל
קולותיהם. את

מח נתגלעה שבעיריית־טבריה מד, זמן זה
הס ידי על שהושאל למועדון בקשר לוקת

 מלחמת־העצ־ בתקופה לעיריה, מכבי תדרות
 אולם המועדון. החזרת את דרשה מכבי מאות.
 אנשי' לידי אותו מסרה בעיריה מפא״י סיעת

עליו. לוותר סירבה מפלגתה,
סוע לוויכוחים נושא שימש מועדון־מכבי

 בבניין האחרון החודש משך שנערכו רים,
 תיג־ אפילו אולם עיריית־טבריה. של המחנה

 — הבעייה את לפתור הצליחו לא רות־ידיים
 נושנה הישנה בשיטה מישהו נזכר אשר עד
הצבעה. : סכסוכים חיסול של

ם ת. פני מו ע ז  התבוננה סיעת־מפא״י נ
הנזע קלסתריהם נראו מימין : סביבותיה על

הש משמאל תנועת־החירות. אנשי של מים
 נציגי של פחות לא הנזעמות פניהם קיפו

 ופאג״י אג״י אנשי של שפתיהם על רק מפ״ם.
מסתורין. מלא חיוך ריחף

 את שלו הם הרמז. את הבינו אנשי־מפא״י
 — לירות 300 על המחאה רשמו ארנקיהם,

התו בטבריה. הדתי החינוך לטובת תרומה
 סגן־ראש־ של ידיהם — ידיים שתי צאה:
 ברונד־ ומנדל אג״י איש סופר, אשר העיר,
 מעלה, מעלה הורמו — פאג״י איש וויין,

 ה־ נידי המועדון של השארתו את אישרו
מפא״י.

 התחמק לא לור־א, אברהם פאג״י, מזכיר
 בגילוי הודה אנשי־ד,אופוזיציה, שאלות מפני

 לא לירות. 300 תמורת הצבענו ״כן, :לב
 נלחץ כאשר חינם.״ להצביע מוכנים היינו
 ״הרי : נוספת שאלה ידי על הקיר אל הוא
 מוכרחים הייתם לא האם בקואליציה. אתם

 ברורה תשובה נתן ?״ וכה כה בין להצביע
הקוא היתה לא הכסף, ״אילולא : יותר עוד

קיימת.״ ליציה

ירושלים
שה״ ״המצת ק

לירו המקביל המים קו את שהניחו אלה
הס במצב מהפכני שינוי שיחול קיוו שלים,

 בשבוע טעו: לא הם לבירה. המים פקת
 המים שהספקת סכנה צפויה היתה שעבר

לחלוטין. תופסק

 איימה מקורות המים חברת : הסיבות אחת
 אם אחוז, 50ב־ המים הספקת את להפחית

 סכום — חובה את עיריית־ירושלים תפרע לא
 :העיריה טענה לירות. אלף 200 של מצער
 אלף 20 של חוב קיים אמנם נכון. זה ״אין

 ובכלל להתווכח. אפשר עליו גם אילם לירות,
קשה.״ הקססי המצב

 הירושלמית חברת־החשמל :נוספת סיבה
 לתחנות־ד,שאיבה, זרם־החשמל לנתק איימה

 אלף 20 בסך השוטף החוב ישולם לא אם
 על ״נדון : העיריה כך על השיבה לירות•

 ובכלל, הישנים. החובות על הדיון לאחר זה
קשה.״ הכספי המצב

 רעו־ צינורות של רשת : נוספות סיבות
לתוך המים של גדול _םנלחיל__אחוז18נ1.

הנצ כמות־חמים במדידת שגיאות הקרקע.
רכת.

 הערייה מצאה לזה גם אחד. דבר דל!
 לנו הבטיחה ״הממשלה :מתאימה תשובה

 בע־ שהיא בעיית־המים, לפתרון כסף סכום
מל אולם ובטחונית. פוליטית כלכלית, ייה
 המצב ובכלל, דבר. קיבלנו לא הבטחות בד

קשה.״
 מעוג־ היו לא הבירה תושבי רבבות אולם

 ובתשובו־ העירייה של הקשה במצבה יינים
ל מים אחד: דבר רצו הם המתחמקות. תיה

המיו גופם את ולשטוף צמאונם את הרוות
בשרב. זע

שפט מ
ב ר ק ל ה ה ע ע ב ד\
בה המשתתפים מן אחדים יעברו השבוע

 וארבע עשרים גבעה הישראלי הסרט פקת
 האולפנים מן )873 הזה (העולם עונה אינה

 המחוז, בית־המשפט לאולם ומשטחי־ההסרטה
— הדרמתי המחזה יתחולל הפעם תל־אביב.

המס של נוכחותם בלי — המלודרמתר או
 בקטע העיקריים השחקנים והצלמים. רסות

מחב הבוקר, כתב קוליץ, צבי : זה ריאליסטי
 לסרט׳ יסוד המשמש המקורי. הסיפור של רו

 הסיפור את שעיבד הבמאי פריי ופיטר
קוליץ. עם יחד לתסריט

 השניים שהשלימו לאחר : הקטע עלילת
 קוליץ יצא בניו״יורק, התסריט כתיבת את

ואילו :הדרומית באפריקה כספים לאסוף
לישראל. חזר פריי

 חברת הוקמה ממסעו, קוליץ חזר כאשר
 נשיאת זיו, רבקה בהנהלת זיק־אור, הסרטים

 לפיו חוזר״ על חתמה החדשה החברה ויצו.
 את ולביים להפיק עצמו על פריי פיטר קיבל
בשי עונה, אינה וארבע עשרים גבעה הסרט

 נשיא דיקנסון, תורוולד הנודע, הבמאי עם תוף
ליש שהוזמן לסרטים, הבריטית האקדמיה

זו. למטרה ראל
 הטכניות ההכנות זעירים. סכסוכים

 בשלום, עברו ההסרטה לעבודת המוקדמות
 הבמאים׳ שני בין זעירים לסכסוכים פרט
 ישירות ״תוצאות קוליץ, לדברי היו, אשר

פריי.״ של מדתחנותו
 הראשון ההסרטה צוות יצא כאשר אולם

 גם נתלהטו הנגב, של הלוהטים החולות אל
 של ימים שבוע לאחר : התוצאה הרוחות.
 כי דיקינסון הכריז פוסקות, בלתי מריבות

 אפילו פריי בחברת לעבוד מוכן הוא אין
 לאחר נח לתל־אביב, חזר פריי אחד• נוסף רגע

 משכורתו את לקבל הוסיף מתיחות״ו־,עצבים,
 שעון של בדייקנות ל״י 400 בסך החודשית׳

מעורר.

הארץ
 ניצחו בטנים הזונות תחרויות בגמר

 (ססו־ט האוסטרלים את האמריקאים
ישראל)

רחובות. סוקול, יהושוע
 ? וזנושטרה היתה והיכן

 כפרס שנית׳ ספר מסריטה הוליווד
 השבוע) (דבר השבוע «דבר לקוראי

צה״ל. ספיר, עזרא
שיח מי לכל בדואר יישלח הסרט

ימים. לשלושה השבועון על תום

דילןינסון תז־רוולד במאי
— היסטרית קנאה מתוך


