
הנוסע! אומר
ב״אגד״ לנסוע בכדי .מוקדמת בהרשמה צורך איו

ל״חיפה״ ישיר

ה מקומות ב י ש י  
 נוסע לכל שמורים

ל כ היום שעות ב

 פועלים עסקים, אנשי -־*י
כ! על בוחרים ונו׳

 מטרחת אותם הפוטר בישיר רק לחיפה לנסוע
תשלום. ותוספת מוקדמת הרשמה

 גבל יוצאות חדישות מכוניות 70
וחזרה תל־אביכ-חיפה כקו רגע 30־25

ומהירים. נוחים ישראל ערי לכל ישירים

 מקורא. מענינת הצעה קיבלתי השבוע
 בהתכתבות הרוצים לאלה מכוזנת היא

להת יותר מעניין כי סבור הוא לשמה.
וא כלל, מכירים שאין מישהו עם כתב
להי לא כדי זהותו. את יודעים אין פילו
 המתכתב/ת את להכיר פיתוי אחרי גרר

 דואר, תיבות להם שיש לאלה הוא, מציע
 עלול זה התיבה. מספר את רק לציין

 מישהו ימצא אק מאד. משעשע להיות
דו תיבות שאין לאלה גם מתאים סידור

הצעות. לקבל אשמח ברשותם, אר
שלה השגעון זה

 זהוב אינו שערי כים, כחולות אינן ״עיני
עי בהחלט. רנילה נערה אני בשדה... כחיטה

 אומרת שחור,״ ושערי אפורות דווקא ני
מקצו חובבת היא זאת לעומת ).963/873(

 לה ויש ,16,5 בת לנערה כיאות הומניים, עות
בחרו מכתבים כתיבת :וחמוד קטז שנעוז

 : בהחלט רנילה נערה באמת היא כן, זים.
 נבוה, יהיה אליה שהכותב רוצה היא ? למה

סלוני. ואנטי תל־אביבי 19—18 בו
החכרה כשכיל
 הוא )963/871( השבוע של הארוך המכתב

 להם מניעה כי הטוענים צנחנים, 20 של זה
 הנה המצומצם. מדורי בשטח נם התהילה כל
5 אומרים שהם מה

נע של דומה ממסר להכיר מעונינים אנו

:המפורטת הרשימה לפי רות
 שטני, קומה, נמוך טוב, אופי בעל נער .1

 17 בניל נערה להכיר מעוניז כחולות ועיניו
 וב־ בקולנוע המתענינת דומות תכונות בעלת

תיאטרוז•
אופ אתלטי, נוח שיאים, בעל מתאנרח .2
 לא ערב. קול לו שיש חושב כז וכמו נוע,

 בניל נערה תצטרף בארץ שלטיוליו מתננד
ב ומתענינת נאה חיצונית הופעה בעלת 17

ספורט.
 תיכונית, השכלה בעל בדם, מושבניק .8

לה מעוניז ב...הכל... מתעניז הארץ תוצרת
 דעות בעלת חמודה בדם. ״צברית״ אחת כיר

באהבה. הכל המקבלת נאה, הוסעה מתקדמות.
 להכיר מתעגיו ושקט אינטליגנטי בחור .4

 ח־ שחרהורת תל-אביבית, רצוי נחמדה, בחורה
בכ מעוניז הבחור עם. בריקודי מתענינת

אתה. נלויות בפנישות ודונל מכתבים תיבת
 לטיולים ומומחה אוהב 18 בניל נער .5

ב מתעניז סלונית. תופעה לכל מתננד ברנל,
 נילו בת נערה להכיר מעוניז ופיסול, ציור

מוסיקה. והובבת בלונדית
וצו טוב מזג בעל מטבעו ביישן בחור .6
 להכיר סעוניז סלוניים, רקודים אוהב נאה רה

לבילויו. שתצטרף נערה
 סתעניז חת ללא עשו' לב אמיץ בחור .7

צרי שאינה 18 בת נערה להכיר רוצה בבאלט.
 כבר (הוא מיוחד באוסז אמיצה להיות כה

 וב־ בריקודים מתענינת אבל עליה) ישמור
בבאלט. יחוד
 עז, רצון כה בעל חקלאי ספר בית בונר .8

 מעוניז אופי, בעל הוא אך היום' כליל אינו
 השכלה בעלת וביישנית שקטה נערה להכיר

במיוחד. יפה להיות חייבת לא תיכונית.
אנג בספרות המתעניז מושב בן נבר .8

 נבם עם כעת הולד תואר. ויפה נבוח לית.
 ו־ מרץ בעלת נערה להכיר מעונין ידו. על

 סס־ ונם ם,ומים על רכיבה האוהבת אמבציות
יורד). הנכם בקרוב תדאג. (שלא עברית רות

 אוהב טוב. ואופי תכונות בעל בחור .10
 הים. שפת על חופשותיו את ולבלות לשתות

.1* בת המודח שחיינית להכיר מעונין הוא לכן

 כולם מעל נכוה ומעלה משכמו נער .11
ו טיולים חובב שחורות ועיניים שערות בעל

.17 בניל שחרחורת להכיר מעונין ספורט,
 טוב. אופי ובעל שקט קומת נמוד בחור .12

 נערה להכיר מעונין ולבלות לשתות אוהב
וירושל לשחות יודעת תימני ממוצא דומה
(פרדוכס). מית
 ופורט מוסיקה אוהב קומה נבה נחמד. .18

 של צורה לו שיש תחשובנה (שלא פסנתר על
 החובבת צעירה עם להתכתב רוצה פסנתרן)
הזמן. את לנצל ויודעת מוסיקה

בקול מתענין חובב. מתאבק נאה. בחור .14
 אופי בעל 17 בת באחת רוצה וברקודים נוע
 סוג עם קשר לה יהיה שלא רק וחיננית נאת

חובב... שהוא הספורט
 נוף מבנה בעל כדורנל שחקו 1 נ׳יננ׳י .15

 להכיר רוצה סלוניים, ריקודים אוהב אתלטי,
 לא תכונותיה יפה. הרוקדת 17 בת נערה

משנות.
 קולו ומוסיקה. זמרת אוהב נאה בחור .16

ה 16 בת נערה להכיר מעונין ערב. באמת
ולבלות. לשיר יודעת

כחו עינייו נ׳יננ׳י. וקצת בלונדי קצת .17
 בשירים מאד מתענין מפונק, די והוא לות

כחו עיניים עם בנ׳יננ׳ית מעוניין כושיים,
והיפאית. מפונקת קצת נם שתהיה לות

תו ויפה קופה נבה להתעמלות מורה .18
ל רוצה ירקות, ובשאר בספורט מתענין אר.

 הגיל ספורטיבית, וחמודה יפה נערה הכיר
משנה. לא

 (אלוף בשחמט המתענין צעיר צוציק, .19
 לטייל האוהבת 17 בת באחת רוצת הפלונח)

בארץ.
הר לדבר האוהב קומה נבה ירושלמי .20
 תמיד. כמעט פרוע הולד להסתרק, שונא בה,
 בנערה מעונין מתכונותיו■ אינו הסדר נם

הפוכות. תכונות בעלת
שקיבל משום כלשונו, המכתב את הבאתי

הטוע מחיילים מכתבים האחרונה בעת תי
 את מעבדת שאני בזה פטריוטית שאינני נים

 תקף החירות. חג לכבוד ובכן, מכתביהם.
פטריוטי. רנש אותי

963 תשבץ £ ריווח עשו נוס
 עוסק בו השדה .2 : כמאוזן

 נתקיימה בה .8 הידינים! אחד
 חיילת .10 ההסתדרות; ועידת

מת .13 אדומה; כומתה החובשת
 גדעון .15 מוקיון; .14 כת:

 מספר .16 בראשו; עומד שוקן
 רמה ורוכבו ״... .17 אניות;
 גדול תעשייתי מפעל .18 בים״;
השנו המלה .20 יזרעאל; בעמק

 .23 עולם; .21 בי.ג׳י.: על אה
 הגיעה, אליו .25 הארץ: חלק

הב מיץ .27 נח; תיבת לבסוף,
 .30 בפרדסים; מילל .29 שר!

 בעמידה לא .32 לסוגים; חלוקה
 מאד מקובל .34 המקום; על

 את *... .35 הצבוריים; במנגנונים
 הזמנים: אחד .36 !״;לי מקודשת

 .39 הלאומי; האבל חודש .37
 ישראל; של העיקרי היצוא מוצר

 .42 עברית; אות .41 אדון; .40
לפע .44 נפח; מידת .43 לנפשו;

 .45 ההר; את שיקוב מוטב מים,
זולות. במסעדות לבשר, תוספת

ה נבחרה היא .1 5 מאונך
 .2 הזה; העולם על״ידי חודש
 בן .3 ההגדה; בני מארבעת אחד

במלא בצלאל של חברו אחיסמך,
 בשחמת; כלי .4 המשכן; כת

 חם: אבי .6 קאנאדית; עיר .5
 הידיעה .8 המלאכים; אחד .7

. *כי .9 והשאלה;  יה, כס על .
 !״;דור מדור בעמלק לה׳ מלחמה

 בתל־ חדר .12 מבושל: לא .11
הכבו המשפחות אחת .18 מונד;

 עוזר .19 ספרד! ביהדות דות
 .21 ברדיו; יותר טובה לקליטה

 רודף .22 גדולה; צבאית יחידה
 הוא זה אות .24 מושבע: נשים
 בצה״לו היחיד ההצטיינות אות
 ווסת .26 ? מקום איזה אל .25

צבעו באורות המשתמש תנועה,
מש .29 הרבות; סימן .28 ניים;

 הקרקע .33 קרס; .31 אנגלי; קה
 הודי; כרך .34 ביותר; המשובחת

 במג- השאר, בין התפרסמה, .38
 בהודו שכיתה חיה .41 דלה;

 השימוש בלעדיו .43 ובבורמה;
למדי. קשה ברובד,

■ הנילוס במורד סירות יי י י י י י י
)11 מעמוד (המשך

 היה האיתן הסלע בדרום. רק כיום למצאן
 ושוו־ ג׳יראפות, אריות, של בדמויות חקוק

בר. רי
 ביוונית׳ כתובות גם מצאנו שטת באותו

 אחרים. וסמלים קטנים בצלבים מקושטות
 הראשונים הנוצרים על־ידי כנראה, נעשו, הן

באיזור.
 מנת על נעצרנו מדלגו, יום חתירת מהלך

ה שני של בהנהלתם זהב, במכרה לבקר
חל מאדי אטבארה בין החיים היחידים זרים
 ואוסקר ,28 בן רזה אירי בישופ, פארי פה,

אנגלי. דורהאם,
 מכרה של משרידיו זהב כורים הגברים שני
 היקרה, המתכת עדיין נמצאת בו עתיק, מצרי

 הכורים של יעילה הבלתי לחציבתם הודות
הפרעונים. בתקופת
ש ככל מנשוא קשים נעשו והרעב החום

 עד מבוקר מצרים.—סודאן גבול אל קרבנו
כש האפריקאית, השמש בלהט נצלינו ערב,

הנילוס. של הירקרקים במימיו חותרים אנו
★ ★ ★

וחמורו שמן ערפי
 היו החום בשמירות הצהרים, שעות 8ך

 א־ היה קשה בצל, יותר או מעלות 125כ־ ^
 לשג־ כמעט הפכה למים הכמיהה לנשום. טילו
 מעולם יד. כמטווחי המים נמצאו לאושרנו עון.
 כאותם אחרים משקאות לחכינו ערבו לא
ששתינו. הנילוס מי

 זו מתה בארץ חמורה. בעייה היוזה האוכל
 בקושי. תושביה מתכלכלים וסלעים, חול של

 לא אותנו הצילו שצדנו והאוזזים הבחזזים
 ביצי מצאתי אפילו פעם מוחלט. מרעב פעם
בחול. קבורות צב

״פינג־פונג כדורי *אה, אח אנדרה. קרא !
 פינג־ כדורי ״כן, אמר: אותן, שאכלנו רי

התלוצץ. לא הפעם אולם פונג,״
 מאללה, כנועד ביקורנו את שראו הכפריים,

של החיטה עוגות את בשמחה אתנו חילקו
ותמרים. שמנוניים ירקות עיזים, חלב הם,

 אף כמעט שייך הנילוס היה במערבולות
 בדואים ראינו רחוקות לעתים רק לנו. ורק

 אחרי עוקבים הגדות, על נוע ללא עומדים
בפליאה. התקדמותנו

 בין למערבולת הגענו השני, המפל ליד
 דרך אחרי ותרנו החוף ליד כשעמדנו סלעים.

 ערבי וראינו נפנינו קול. שמענו להמשיך,
והס ברכה לו החזרנו חמור. על רכוב שמן
בעייתנו. את לו ברנו

 טורבאנו, את הזר הסיר הנדהמות, לעינינו
 המים תוך אל וצלל אחריו, ללכת לנו אותת

 מערבולות בין לפנינו שחה הוא הגועשים.
 כאשר רחב בחיוך פנינו את וקידם סוערות

בשלום. הגענו
 און־ לך,ך, אם לראות ראשי את הפניתי לא
^ לש המירי דינו '* ־ ^ ^ י מ י מ ז

* ' ¥ ¥
רעמסס מיגדל

 צאתנו, אחרי חודשים" וחצי שה **ץ
ה של רבעים שלושה למצריים. נכנסנו

מאחורינו. היו הגדול נהר
ה נוביה דרך עברנו אסואן, עד הגבול מן

כ זהותו את בהדרגה מאבד הנילוס צחיחה.
מק האסואן סכר חומות מאחורי הופך נהר,

 אדם, בידי שנוצר ביותר הארוך המים ודד,
דרומה. קילומטר 350 המגיע אגם

 אחת בפני בפליאה עמדנו סימביל באבו
 מצריים, של ביותר המפוארות מעתיקותיד,

 ארבעת מבין השני. רעמסם של הצוק מקדש
ב מהם אחד כל המלך, של הישובים פסליו
 נשארו בסלע, שנחצבו מטר, 20כ־ של גובה

הס מן הפילה, הרביעי את במקום. שלושה
אדמה. רעידת תם,

 1232 עד 1298מ־ שנה, 67כ־ מלך רעמסס
מצ הגיעה מלכותו בתקופת הספירה. לפני
 אדריכלים העסיק רעמסס פארה. לשיא ריים

ומק פסלים בהקמת הזמן כל שעסקו ופסלים
לכבודו. דשים

 וחצרות עמודים דרך חתרנו לאסואן מעל
 הטבוע מקדשה פילאי. האי על מוצפים, בתים

 מצויין. צלילה מקום היווה איזים של למחצה
 לבשתי, בצפון. ביותר נדירים הם תנינים
וצלל פנים ומסכת שלי הים בגד את איפוא,

ו בעמודים להתבונן כדי הירוקים במים תי
 זר* נהדר מקדש שעל בכתובות

אסואן סכר* ¥ ¥
א ^ י פל רנ ד מו מצ של ביותר הגדול ה

 הבא המקום היה אסואן, סכר רים, 1 ו
ו חשובים והוציא שאצר המים בסיורנו.

ע כל מאשר המצרים למיליוני יותר יקרים
ופירמידותיה. תיקותיה
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