
ומשי עור :זל,ס עקרודכית
— בנויזוג־אוויר —

עור תלבושת :טופול שחקנית
שוטף גשם

 הוא: עצורת־נשימה בהתלהבות להנציחו בא
 במי- הצעיר השומר של גרעין התנחלות

מערבים. שהופקעה אדמה על עמי,
 כי נודע כאשר טלפון. + מזכירות

 על להתנחל נשלחו מפ״ם צעירי דווקא
 אחרי מבעליהן שנגזלו אל־פחם, אום אדמות

 השונים, חוקי־הגזל פי על המדינה קום
 המפלגה. של הצעירים בחוגי רננה עברה
 לכר שהתנגדו היו כי נמסר לאוזן מפה

 .ה־ כי שהצטדק עצמו, יערי מאיר באוזני
משמעת.״ להפר יכול אינו שומר־הצעיר

 ובפה בגלוי הפרשה, מכל שנהנו היחידים
 שדם מזה הצבאי. המימשל אנשי היו מלא,
 המימשל בפרשת נוהגת מפ״ם כי טענו

מושלמת. בצביעות
 (בשיחות חסידיו לדברי קיים, המימשל

 אדמה הפקעת לאפשר כדי ורק אך פרטיות),
 האדמה על עבריים גרעינים ויישוב ערבית,
 האוב־ של פעולת־נגד ללא הופקעה׳ שכבר
 מזה נהנה הצעיר ״השומר הערבית. לוסיה

 התמרמר אחרת,״ התיישבות תנועת כל כמו
 הראשון ״הוא המימשל, מראשי אחד בשעתו

 שלל כמוצא נתח־אדמה כל על המתנפל
 לעשות מנסה הוא זמן באותו אבל רב.

 על־ידי הערבי׳ קהל־הבוחרים בקרב נפשות
 שהוא המימשל, נגד חסרת־אחריות הטפה
העיקריים.״ נהניו עם נמנה עצמו
 האלמוני. המשורר את עניין לא זה כל

 אנשי גרעין עליית לקראת הוא, התלהב
השבוע: השומר־הצעיר

 היישוב זה יהיה ערה, ואדי בגבול ״כאן,
 תצדקו. בטחוני, צורך תאמרו: אם היחידי.

תצדקו. — התיישבותי צורך תאמרו: אם

 תצדקו — ארץ־ישראל פיתוח תאמרו: אם
כן. גם

 אלה למתנחלים להם, להבטיח ״אפשר
 רוחות להם, יחסר לא גשם כי אפריים, בהרי
 יבואו והם כולה, השנה במשך ינשבו עזות
 במקום וימצאו ותיקים שיכון לתוך ישר

 עם לחבר מועדון לתפארת, בנוי חזר־אוכל
ומזכי בנוי בגדים מחסן השיכלולים, כל

טלפון.״ + רות

אדם דרכי
תו ד מו החי*□ עץ ש

 הנאומים דמעות. עד דרגש היה המעמד
 ממעמקי נבעו המילים איתן. במפלי נשפכו

.שלנו היקר ״ססיפן הלב. .  ישאר הוא .
״חייו מיפעל לנצח. עימנו . . .

ה ועד־העזרה, נציג לבסוף הכריז כאשר
 נו־ המפא״יי העיתון מערכת מנציגי מורכב

הע על והתאחדות־עולי־וארשה, קורייר ביני
 על־שם צעירים לעיתונאים סטיפנדיה נקת

 אחד כל עצמו את הרגיש לבנבאום, ססיפן
גדולה. מצודה שעשה כמי הטקס ממשתתפי

 לבנבאום סטיפן העיקרי. הפטרון
 העליה עם לישראל הגיע החיים״) (״עץ

 חוץ שנים. שש לפני האחרונה, הפולנית
ה אמונתו את עימו הביא הדל ממטענו
 לה היה זו אמונה בישראל. בעתידו נחושה

להתבסס. מה על
ב וקשור וותק בעל עיתונאי היד, ססיפן

 מלחמת לפני הדוק. בקשר הציונית תנועה
ב מפורסם ציוני בשבועון עבד העולם

 נאש בשם הפולנית בשפה שהופיע וארשה,
ה לשורות גויים המלחמה בזמן פשגלונד.

למ בחזית. צבאי ככתב עבד הפולני, צבא
ה בעיתונות עבד הזמן כל שבמשך רות

 היהדות עם קשריו את ניתק לא פולנית,
המלחמה. אחרי גם

 בשום ייתקל שלא ברור גם היה לססיפן
ב עבודה בקבלת חוסר־קשרים של קשיים

 האידי העיתון מו״ל אביו, בארץ. עיתונות
העיק הפטרונים אחד היה בוארשה, ה״נט
 עברו ביתו דרך וסופרים. אמדם של ריים

 סו־ יוצאי הישראליים העיתונאים כל כמעט
בעיתונות. עממת־מפתח כיום התופסים לין,

 ל־ התברר מהרה עד השיא. לשבירת
 תרנגולת. כרעי על עמדו ׳תקוותיו כי סטיפן

 עי־ להעלות שמחו הוותיקים ביתו ידידי כל
 לא אך — שעברו הזמנים על זכרונות מו

מיש בדבר ראשונה התעניינות מזה. יותר
הסי שיחה. כל מייד סיימה בעיתונות רה
ה החמישים. גיל את עבר לבנבאום בה:

 מדי לפרסם היתד. לו שניתנה היחידה זכות
 קורייר. נוביני הפולני בעיתון רשימות פעם

ב מיוחד שיא סטיפן קבע האחרונה בשנה
 30 של בסכום להתקיים הצליח הוא מינו:

בחודש. לירות
 לו הפריעה זה שיא לשבירת בהתקדמות

 בחוג מבוכה השתררה אז רק התקסת־לב.
 על־ שאורגן מיוחד, ועד ידידיו. של הקטן

והתאח קורייר נוביני העיתון מערכת ידי
מיו בידור הופעת ערך וארשה עולי דות

כס לעזרה הוקדשו הכנסותיה שכל חדת,
לחולה. פית

 ליוזמתם סטיפן של תגובתו היתה מה
 את כי לדעת. איש היה יכול לא ידידיו של

ל כבר חייבים היוזמים היו שנאסף הכסף
קבורתו. בהוצאות השקיע

נחג־האחיר
ה ע ת פ ה ה ר ק

 מוקדמת אזהרה ללא במפתיע. ירד החורף
 היו אחד יום מעבר. עונת ללא וכמעט

 עוד החופים וכחולים, בהירים השמיים עוד
ה המשקאות ומוכרי מתרחצים מלאים היו

 בשבוע ב׳ ביום ולפתע, עסקים. עשו קרים
 בבת- מעלות 10ב־ במדחום הכהל ירד שעבר;

 הטמפרטורה, עם יחד שירד הגשם, אחת.
 במכוניות קלילים, קיץ בבגדי אנשים תפס

 בהם ציבוריים ובאולמות פתוחות ספורט
מזגני־האוזיר. פעלו עדיין

 פניה. את הארץ שינתה קלה שעה תוך
 על עלו רחובות כפטריות, צצו מטריות
 בגדי — באויר עמד הנפטלין וריח גדותיהם

 שנכנסו לפני להתאורר הספיקו לא החורף
 התרגלו לא שעדיץ אחדים, מחודש. לשימוש

 גשם במעילי צעדו הגיע, שהחורף לרעיון
סנדלים. נעולים כשהם

 דיזד רחוב כן. גם השתנה האנושי הנוף
 מסתיים בלתי למיפגן הפך בחל־אביב גוף
 מציגות תל־אביב כשנשי אופנת־חורף, של
 הקיץ שרכשו החדשה, החורף מלתחת את

ש בצופים, התמלאו בתי־הקפה באירופה.
 שלא בהתלהבות החתיכות מצעד את קיבלו
 ול- ביום צה״ל מצעד פני מקבלת נפלה

עצמאות.
 התברר שעה תוך ככיפה. מילד עור

ובתל- בכיפה השנה מולכים שבגדי־העור

החדשים החורף מעילי את מציגות ״מצקין״ דוגמניות
— החתיכות מיצעד

תזכיר
 העלה כחודשיים לפני נ אדום אור •

הרמזו שיטת את לשנות הצעה הזה העולם
 גורמת הנוכחית והשיטה מאחר במדינה, רים

 1361 הזה (העולם מעטות לא לתאונות
ה הפרסום לאחר שבועות כשלושה ).1356

הו קטלנית, תאונה בעקבות שבא ראשון,
 כי תל־אביב, במחוז התנועה אגף ראש דיע

ה לידיעת הזה העולם מסקנות את העביר
 ימים זה היה הרמזורים. את המפעילה חברה

 שוב אירעה דומה שתאונה לאחר ספורים
 השבוע קרליבך. ברחוב הרמזורים בצומת
 רוכב קשה נפצע בה זהר״ תאונה אירעה
 הרמזורים בצומת במכונית שהתנגש קטנוע,

בתל־אביב. פינסקר־בוגרשוב

 מעילי היו שנה לפני אם הנשים. בשות
 הרי חברתי, למעמד סמל וחליפות־העור

סטנדרטי. למוצר היי כבר השנה
 לשני אם זקס, אילנה עקרת־הבית סיפרה

 חליפת־עור שהציגה הראשונות אחת ילדים,
ו באירופה הקיץ ״הייתי ברחוב: חדשה

 בן־ אצל בפאריס החליפה את לי רכשתי
 לעומת היו, והנעליים העור ארנק דודי.״
ישראל. מתוצרת זאת,

 להבחין שכדי התברר, הראשון ביום כבר
 צורך יהיה — העונה של העקרי בחידוש
 יהיה ניתן המדרכות. אל מבט להנמיך
 שחקנית ערדליים. של תערוכה שם לגלות

ה שחזרה טופול, גליה החיפאי התיאטרון
 היתד, לאירופה, הראשונה מנסיעתה שנה

 עור עשוי וארנק למעיל־עור נוסף מצויירת,
השחק חדשות. רומאיות בערדליים גם פיל,
 החורף מלתחת את שאספה נאמן, ברכה נית

 ארצות־אירו־ מכל ומתנות ממשלוחים שלה
ה ואילו פפיטה, בד בערדלי הופיעה פה,

 מעי־ אופנת הציגה סגל פרדריקה אדריכלית
 מאריג עשוי שקוף, מעיל חדישה: לי־גשם

 השמלה גון את שקיבל ופלאסטיק משי של
מתחתיו. שלבשה
 הגדולה הבהלה החלה השני הגשם ביום

 ההלבשה. בחנויות דברי־החורף רכישת של
 את שניצל הראשון היה מצקין בית־האופנה

 את הגשם עם יחד הציג המוקדם, החורף
 השפעת ניכרות בהם החורף, דברי אוסף
 הספורטאי המראה פאריז, של האלגנטי הקו
 (ראה ניו־יורק. של והניו־לוק רומא של

 השבוע לראשונה יוצג המלא האוסף תמונות).
הפאריסאי. בית־קאחדן של האופנה בתצוגת

ה חזר גשם, ימי ארבעה אחרי כאש־,
 והשמש שהופיע, כשם לפתע ונעלם חורף

 המראה נשאר הרחובות, את מחדש שטפה
סי ליטול כדאי היה לא בתלבשות. החורפי

חורפית. הפתעה של מחודש כון

חדיש בקו ספורט שמלת
— כמו —

 הגישה בדימונה, :להזבד נעים •
 כי טענה במשטרה, תלונה 17 בת צעירה
שנתיים. לפני אותה אנס ידידה
ץ • ס ה סו ח מ ש  שלושה גנבו בחיפה, : ו

 תשעה משך טיילו סוסה, עם עגלה נערים
 שהסו־ אחרי רק נעצרו הארץ, ברחבי ימים

נגנבה. ומזוודתם סייח המליטה סה
תל הגיש באשקלון, :השם למען •
 כי בטענה מורתו, נגד תביעה 7 בן מיד

 שמו את לשנות שסרב לאחר אותו הכתה
אליאב. למרדכי אליאן מאיוון

פאריס באופנת מעיל
צה״ל מיצעד —

136411 הזח העולם




