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ואריה זאב של כלאיים ן
ש לאחר ).944/7811 21 בנות נערות שתי
 יהת־ החליטו תיכונית. השכלה לעצמן רכשו
 אומרות צעיר. איש אל בכתב. תחילה וודע,

 של מיזוג להיות עליו אופיו. ״מבחינת :הן
 אלא. טורפת... חיה דוכא לאו ואריה. זאב

 שבזאב התמימה והנפות העוז את שיכלול
 האריה.״ של הנפשית והעדינות האצילות עם

 :בסוגריים הוסיפו תנובתי את ניחשו (וכאילו
 הכרונולוגי. ״נילו מחייכת?״). את ״למה

 לנכון ראו .״24 בסביבות נסיוני, שכלי,
 חברותי נבוה להיות עליו וכמובן, להוסיף.

ומעניין.״
19 ובן עליז פייטר,

 קרבית, ביחידה צעיר חייל שהוא )449/7821
 לעיניו ירקרק וגוון חוס׳כהה שיער בעל

 נערה בכתב לעניין שיוכל סבור הממושקפות,
 ביותר טפשה תהיה שלא בערד, 17 בניל

 לא — בלונדינית גם שתהיה אפשר ״ואם
צבועה.״

במו החל מציע הוא להתכתבות כנושאים
 באימון וכלה הציור ואמנות קלאסית סיקה

 מצוייר לכך, פרט קרביות. ביחידות טירונים
בריא. ובגוף עליזה בנפש הוא

צבר דוקא לאו ישראלי,
 דוקא לאו ישראלי. טיפוס ,23 בן צעיר

אחות של במכתביה ענייו אולי יגלה צבר.

 להחליף המעוניינת )944/7831 18.5 בת צעירה
 רצוי ואינטליגנטי. רציני בחור עם דעות

 במסיבות העיקר את רואה ולא חיפאי שיהיה
 סבורה ההתכתבות. נושאי סלונייס. וריקודים

מאליהם. יבואו היא.
בסלונים תרנגולות

ביחידה חייל ״אני : )944/7841 לי כותב
 ח• בא וכשאני מנוייסים. חברי רוב קרבית,

 רתוקות). לעיתים קורה זה כלל בררד1 עירה
 עמם. לבלות ידידים הרבה מוצא לא אני

 ושונא הסלונית בחברת בוחל אני כלל בדרך
 תרנגולות הקרוי מהסוג !ונערות) נשים
 מחבב רותי) — זה? מה לי תסבירי (אולי

 ניל; צבריות. תכונות ובעלות פשוטות נערות
 ואין היות תיכוני. בית-ספר בונר .20 כמעט
 שתענה זו הרי מודעות. לוח לשמש בדעתי

 נושאי את ההתכתבות.... במשר .תכיריני לי
לבחירתה. משאיר אני ההתכתבות

ירושלמי
 מכתבו בתחילת מיד )944/786( צייו אלמלא

 כהרף זאת מנחשת הייתי ירושלמי. שהוא
 הבדולח כדור את אפילו להטריח מבלי עין.
 לכתוב יכול ירושלמי לא אם מי ? למה שלי.
לעלבון). מתכוונת (איני כד?

 לעט. חברת המחפש ירושלמי צעיר ״הנני
 יפה (עלמה) נערה להיות חייבת חברה אותה
 וחוט וחסודה נאה בעברית? אומרים (איד

 (סונריים החמודים.״) פניה על משוד חן של
שלו). היו

 תמונתה תצרף אשר האמיצה, הנערה לרשות
 כשרונותיו מיטב את )944/788( יעמיד —

.20 — 19 כין לחיות חייב נילה היקר. וזמנו
•

 ענין ככל אלי הסוגים כל על
 סרוטח מאות חמש לצרף שהוא,

בבולים.

האמצעי
האידיאלי

:המפיצים ״נקה״. תוצרת
בע״מ ״נורית״ חב׳

ם י ס ר ו ם ק י ש ד  ח
מודרניים לרקודים

 המורה פוגל,
לייהוד■□

 להשתלמות השניה מנסיעתו שחזר
 בקונגרס השתתף שם מאמריקה,

 פותח — לריקודים, למורים העולמי
 למתחילים חדשים קורסים

 ובשעורים בקבוצות ולמתקדמים
 בהנחה המחירים הזה בחודש פרסיים.

העונה. לפני —
ל פ להרשם: ג  ו

116 אלנבי תל־אביב,

1*111(ערבול אמבטיות כן כמו )1ק-ו״0ס1  / טורקי זיעה חדר / ^
 ודיהבי־ מסג׳ רפואית, התעמלות ע״י לאיכשור מיוחדת מחלקה

 רוימטיזם לסובלי מחלקה בארץ. זה מסוג היחידי המוסד ליטציה.
__________בערב 9 עד פתוח המוסד________
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בריכות
מי־מרפא

 בוץ חבישת
 בקרלסבד כמו
 או דשי

טבריה

במדינה
ם י

חוזר ; א■׳
 מאד התרגזו אנטוורפן עיר־הנמל שוטרי

 ותה, צעיר נער־סיפון הימים באחד כשראו
 במדי לבוש בעיר מתהלך ,17 כבן שנראה

ניירו את תבעו מייד, תפסוהו הם רב־חובל.
 מהר. חיש השתנתה הבעת־פניהם אך תיו.
 בן אז אהרונוביץ, יצחק היה התעודה לפי
רב־חובל. באמת ,25ה־

 אהרונוביץ ״אייק״ הצעירים, פניו אף על
 עליה איש הימאות. בחיי מרכזית דמות הוא

 יציאת אניית־המעפילים את לארץ שהביא ב׳
 בשעתו זיעזע מסעה אשר תש״ז אירופה

ומקו חזקות דעות בעל תמיד היה מיליונים,
 הישראלי הימאי כי רצה לא הוא מאד. ריות
 מבית־ בנמלים המדדה הזר, לימאי ידמה
 ואת דגניה את שיצר העם לבית־זונות. מרזח
 מיוחדת לימאות לדעתו, זקוק, היה נהלל

במינה.
 אייק של חלומו באונייה. ופלחה לול

 שה־ שט, קיבוץ להקים :מהפכני באמת היה
וחברו חבריו ושל שלו המחנה תהיה אונייה

 ובפלחה. בלול במקום באונייה יעבדו תיו
 נתקע הוא :מדי מהפכני רעיון זר. היה

שמרניות. דעות של בשרטון
אמרי לצעירה הנשוי ),32( אייק אולם

ביד- נאה שבדי בצריף והגר חיננית קאית

במ דעותיו. את זנח לא תל־אביב, אליהו,
מהפ פחות שני, רעיון נתגבש הימים רוצת

 רבות סחורות הצורך המאוחד, הקיבוץ : כני
השי מכספי אנייה יתבע באוניות, המובאות

 שישתייך לקואופרטיב אותו ימסור לומים,
אליו.
 בשני צורך היה זה, רעיון להשיט כדי
 לאוצר להוכיח היד. הקיבוץ על :דברים
 ועל מוכן, לו,צוות ושיש ימי גורם שהוא

 באונייה להתרכז היה לקואופרטיב המועמדים
זר. בקיבוץ גרעין־הכשרה כמו אחת,

 פתרון נמצא השנה אחרות. רוחות
 היחידה עתיד חברת־הספנות הבעיות• לשתי
 לקבל עמדה בשורים, תלוייה שאינה בארץ

 צוות. לה חסר היה מגרמניה. שניה אונייה
 החדש, הגרעין את לקחת מוכנה היתד, היא

 שידעה אף מעולים, מאנשי־מקצוע המורכב
משלו. לאונייה יעבור הימים שבאחד

 מצא לא שוהם הברת של הפיקוד גשר על
 היה לא לקברניטיה וכלל. כלל חן העניין

 של ניכר חלק אחת בבת לאבד חשק כל
 נתן אייק כי להם כשנודע ימאיהם. מיטב
 לאניי־ בקשר המתחרה לחברה מקצועי יעוץ

 מאנשי אחד הצטדק אותו. פיטרו החדשה, תם
לע יכלו גרעין, להקים רצו ״אם : שוהם
צרי היו למה מאניותינו. באחת זאת שות
?״ אחרת לחברה ללכת כים

 ולא משתנים, הים פני על הרוחות אולם
 לשמור שוהם חברת של הספינה יכולה תמיד

 ההסתדרות מפלגות כל עקבי. קוו־הפלגד, על
 אחדות־העבודה, אנשי בהנהלתה. מיוצגות

 הקיבוץ־המאוחד של הטבעיים האפוטרופסים
 חודש השבוע, שיחות. כמה ניהלו אייק, ושל

לתפ אהרונוביץ אייק חזר שפוטר, אחרי
שוהם. בחברת קידו

סזון
בינלאומי תפריט
 פהו־ טוב כך כל אוכל הממוצע הישראלי

 קלוריות 2873( הממוצע וכמערב־גרמני לנרי
 מ־ יותר הרבה מגודן הפריטו אן ליום•),

מנת שליש רק למשל, אובל, הוא תפריטם.

 היוונים כמו ממש ק״ג, 11 :השנתית בשרם
והמצרים.
 השמנים תצרוכת היא מזינה יותר הרבה

 של זאת עם הזהה לשנה), ק״ג 18( והשומנים
ב הגבוהה החיים רמת בעלי הניו־זילנדים,

הפינלנדים. ושל עולם,
ה ם. של מנ ע שו הממוצע הישראלי ט

היו כמו בדיוק לשנה, חלב ליטר 104 תה
 לשנה, דגנים ק״ג 152 אוכל הממוצע, גוסלבי

איטליה. או יוון יפאן, בורמה, תושב כמו
ו איטלקים ליוזנים, המשותף אחר טעם

 : תפוחי־אדמה לגבי אדישותם היא ישראלים
ק״ג). 240 :(בפולין לשנה לנפש ק״ג 39

 קרובה ק״ג) 22( הישראלית הסוכר מנת
 על לומר שאי־אפשר מה ולגרמנית. לצרפתית

 עובדות השבוע שגילה כפי הקטניות. מנת
 המספרים את שסיכם הסוכנותי, ומספרים
 ק״ג 6( הישראלית הקטניות מנת המזינים.

הצרפ המנח מן שתיים פי גדולה לשנה)
 לאיטלקית וזהה הגרמנית מן שש פי תית,

וליפאנית.

של צבאי ממ
ם אל ל ש •ותר ת

 עמד שבגליל, עראבה בכפר מק״י במועדון
 כמד, בפני נאום ונשא אחמד אברהים סלים

בסך הגולגולת, מם על תלמידים, עשרות

 ישראל שלטונות על־ידי שהוטל ל״י, 25
 :אחמד אברהים טען מבוגר. ערבי כל על

 קרקעות בעל כעובד, מובטל כעני, ״עשיר
 באותו מם לשלם חייבים — שכיר־יום וסלח

!״ בלתי־צודק מם זהו שיעור.
 שורשר. תלמידים הפגנת יצאה למחרת

ב שישתלם במס הבלתי־צודק המס המרת
 כפר עשירי אדם. כל של להכנסתו התאם

המפ תביעת תתקבל פן שחששו עראבה,
 למושל מיהרו יותר, לשלם וייאלצו גינים

קומוניסטי״. ״מרד על והתלוננו הצבאי
 אחרה לא התגובה מהיי. צבאי שיפוט

 למפלגה וחברו אחמד אברהים סלים לבוא.
 באשמת ימים לשבעה נעצרו שוקרי אברהים
 כתום למרד. והסתר, בלתי־חוקית הפגנה

 לתקנות בהתאם נוסף בחודש שהוארך מעצרם,
להת השניים על הוטל המנדטזריות, ההגנה

 מג׳דל־כרום במשטרת שנה חצי במשך ייצב
 ואחרי בבוקר ביומו יום מדי בה ולהירשם
הצהרים.

 ה־ זריחת לפני ברגל יוצאים היו יום יום
מח חותמים למג׳דל־כרום, הולכים חמה,

 ומשרכים הצהרים עד המשטרה ליד כים
 הנסיעה דמי להם היו לא כי חזרה, דרכם

 שלא מאחר — אחת לירד, — הדרושים
 בשעות לחתום שנאלצו משום לעבוד יכלו

מקום. ובריחוק העבודה
 על־ידי למשטרה בדרכם נעצרו הימים באחד

ש כלעומת לחזור עליהם שפקד צבאי זקיף
 אותו במקום שנערכו תמרונים בגלל באו
 סיבת את נימקו למחרת כשהתייצבו יום.

 נגדם הגיש הסמל, ענה ״מצטער,״ העדרם.
 חודשי ״שלושה אי־התייצבות. על תביעה

 מהיר לשיפוט הצבאי השופט פסק מאסר,״
 בעדות התחשב שלא בן־שלום, סרן בעכו,
 שבילי, ראשון מפקח ג׳אלמי, משטרת מפקד

להתייצב. יכלו לא אומנם יום אותו כי שהעיד
 עבירתם ריצוי לאחר השלישי. האדם

ב למשפט השבוע השניים הובאו הצדדית,

 ליום. קלוריות 316 : ממוצע אמריקאי •
קלוריות. 1590 : ממוצע הודי

אייר! רכ-חוכל
שרטון על עלח שט קבוץ




