
מכ הם אלה מטרילין. קרנקס מכנסי
 ה־ מיכווניס עם חגורה, ללא נסיים

 לכן נוסף המכנסיים. לצבע מותאמים
 ויעיל רב במספר המכנסיים מצטיינים

 אלכסוניים, קדמיים כיסים כיסים: של
 עליון; דש עם אחורי חיצוני כיס

 שחשוב ומה הקדמי בכיס כיס־כסף
 הקדמי בחלק סודי כיס — במיוחד

החגורה. של

אד
ו9_

ארצות
ש הקייצית בתצוגת־האופנה

 ב״קאנ־ בבריכת־השחיה נערכה
 קרג־ חברת הציגה קלאב״ טרי
 מכנסיה של דגמים מספר קם

החדשים.
 הלבשה יצרני קרנקם, הברת

 שנים במשך התרכזה בע״מ,
 לשם הפכו אשר מכנסיים ביצוא

המוב האופנה בחנויות דבר
ואמריקה. באירופה חרות

 השנה במשך ייצאה החברה
ה בסכום מכנסיים האחרונה

דולר. 700,000 על עולה
 למכנסי הרב הבקוש בגלל
 להן חוץ ארצות 19ב־ קרגקם

ב היה לא המכנסיים, מיוצאים
 אחר גם למלא המפעל אפשרות
בארץ. הביקוש

המפ של תפוקתו הגדלת עם
 להקציב גם הדבר איפשר על׳

 נוספות כמויות המקומי לשוק
 האופנה לחנויות מכנסים של

 זמן במשך בארץ. המובחרות
למבו קרנקס מכנסי הפכו קצר

המקומי. בשוק גם ביותר קשים
 צמר עשויים קרנקס מכנסי
 או הלקים (באריגים וטרילין

 מעולה בתפירת־יד משובצים),
 מכנסי וגוונים. דוגמאות ומבחר
 בזכות רק לא התפרסמו קרנקם
 באפנת האחרונה המלה היותם

 טיבם יזכיר. גם אלא המכנסיים,
המעולה. ואיכותם
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ז!!תונ ״איש שר משפחחו בני שר סיפורים תמחרים
 בתיה של 19,־י יום־הולדתה נחוג. ^

 ישראל, של ומלכת־היופי חיילת כבירי,
הבינ בתחרות־היופי שנבחרה לפני יומיים

של רביעית לסגנית במיאמי־ביץ׳ לאומית
.1967 תבל מיס

ג. ^ חו ף־ של 45ה־ יום־הולדתו נ  ■^ו
ול ירושלים יליד אד־רום, גדעון מישנה

 טייס־קרבי שהיה חיל־האוזיר, מפקד סגן שעבר
 מלחמת־ של (הבריטי) המלכותי בחיל־האויר

הסוכ של המדינית המחלקה ואיש העולם
 אל־על חברת כסגן־יו״ר כיום והמשמש נות

החברה. וכמבקר
 ד״ר של 55ה־ הולדתו יום נחוג. +

 אביגדור ולמדעי-המדינר.) (למשפטים
,* ביוגוס ישראל של האחרון הציר דגן

 שגריר שהיה ומי היחסים ניתוק לפני לביה
 בצ׳כוסלובקיה שנולד דגן, בפולין. ישראל

 ומשורר סופר צייר, הוא פישל, כויקטור
צ׳כיים. ספרי־שירה שמונה שחיבר

״ר ד של 57ה־ הולדתו יום נחוג. +
שג איתן, וולטר

 בצרפוז ישראל ריר
 וגדל בגרמניה שנולד

 שימש בה באנגליה,
כמר שנים 12 משך

גר (לפילולוגיה צה
 באוניברסיטת מנית)

 שעלה עד אוכספורד
 לפני שנתיים ארצה,

ה למנכ״ל שנתמנה
משרד־ של ראשון
 אותו תפקיד החוץ,
שנים. 11 משך מילא
 יום נחוג. *

 של 60ה־ הולדתו
 ב־ מישיגאן מדינת מושל רומני, ג׳ורג'

 המכונית כממציא שהתפרסם ארצות־הברית,
 חב- נשיא היה עת (ראמבלר) הקומפקטית

 אחד ושהוא נזוטורס אמריקן רת־המכוניות
 הרפוב־ מצד ביותר האפשריים המועמדים

.1968 ארצות־הברית לנשיאות ליקאים
 פאול של 70ה־ הולדתו יום נחוג.

 ויו״ר־ גרמניה יליד מלחין בן״היים,
ואקו״ס הקומפוזיטורים אגודת של כבוד

 את המנהלת (אגודת־קומפוזיטורים־ומחברים,
 גילו, למרות שהוא, זכויות־היוצרים), גביית
נלהב. שחיין עדיין

 משה של 71ה־ הולדתו יום נחוג.
 ועדת־העבודה ויו׳׳ר המערך ח״ב אדם,

 בצירות פקיד שהיה רוסיה יליד הכנסת, של
 ממנה שנים, 44 לפני בברלין הסובייטית

 בחל-אביב. כפועל־בניין לעבוד ארצה עלה
 מי הראשונה, הכנסת מימי ח״ב הוא ארם

 (במלחמת־העולם) מחלקת־הגיוס מנהל שהיה
יח לטיפוח המחלקה ומנהל ההסתדרות של
 קצר־ המיעוטים במשרד יהודיים־ערביים סים

שיטריח. בכור של הימים
 של 125ה־ יום־הולדתו נחוג. ■¥-

 אמריקאי קיוסק בעל סמית, צ׳ארלם
 כי והטוען האפריקאית בליבריה שנולד
 את המייחס סמית, .12 בגיל לעבדות נמכר

 קקאו על חי שהוא לעובדה ימיו אריכות
 ו־ נקניקיות (בעיקר לא־מבושל אוכל ועל

 מצל האמריקאים 3700מ־ אחד הוא צנימים)
.100 לגיל

 אליהו של 64ה״ הולדתו יום נחוג.
 ר,או־ נשיא אילת,

 העברית, גיברסיטה
 רוסי רפואה תלמיד
 מתוך ארצה שעלה

 ב־ להתישב מחשבה
 המזרחי, עבר־הירדן

 זה, במקום השתלם,
 בירושלים, בערבית

 וביירות, רבת־עמון
 ישראל, כנציג קיבל,

מ 1948 למאי 15ב־
 ארצות־הברית נשיא
הו את טרומן הארי
בישר הכרתן דעת
מ לאחר שימש אל,
ובלונדון. בוושינגטון ישראל כשגריר כן

 בגיל פקיסטאן, בקאראצ׳י, נפטרה. *
 פקיסטן מייסד אחות ג׳ינאח, פטימה ,74

היחי המוסלמית האשה ג׳ינאח, עלי מוחמד
 מדינה, בראש לעמוד אי־פעם שניסתה דה

 הצלחה, ללא שנתיים, לפני התחרתה, כאשר
 איוב הנוכחי הנשיא עם פקיסטן נשיאות על

חאן.

 בכיר ישראל' דיפלומט של לא־קווב *
 יליד בקנדה, .ישראל שגרירות יועץ אחר,

דנן. מתתיהו' אלוף־מישנח' קאהיר,

! / ך על חלמה אמו ]
* * י 1*■ י ״ גיד ולכן בנות, י

 שגדלו, עד בניה, לכל ארוכות שערות לה
היחידה. לבתה נוסף ילדות, שלוש ואימצה

ש דרוויש פמיר איש-התופת,
ב המוני הרג מבצע תיכנן /

 פצצות הטמנת על-ידי ישראל,
 ישראל, של בבתי-קולנוע קטלניות

 ארבעה ואמא, אבא בארץ יש
אחת. ואחות יפי-תואר, אחים

ב אלה בימים היושבת שלמה, משפחה
 וולפסון בשיכון חדרים, שלושה של דירה

באבל. שרויה בעכו,
 לבושה עיניים, בחולת בלונדית אשר, האם,

 ובוכה בידה, ממחטה מחזיקה שחורים,
 מספרת, היא בוים,״ הגדשה לי ״יש מרה.

 מין כמו דיד היא גייצ־,:. הכי היה ״והוא
 רטן, דיה כשהיא בתמונה, אפילו מלאך.

 לילדה, דמו איי־בות שערות לו וגידלתי
 דומה ש־,־א יאים ר הזאת בתמונה אפילו

לישו.״
 את לנגב מנת על רגע מיסיקה האמא

 פשע ״סמיר מתערב: המבוגר והאח עיניה,
זה.״ בשביל לשלם צריך והוא —

בעב בשיחה מתערב יותר, הצעיר האח
העצמאות יום כלום. ידענו ״לא צחה: רית

הבריחה ערב
 את שעבר לפני קצר זמן צולם אשר

מלחמת־סיני. ערב בתקופת לירון, הגבול

 בשש שישי, ביום אז שני. ביום היה
 להיכנס לנו ואמרו בדלת, לנו דפקו בבוקר,

 , לצאת שלי אמא את הכריחו לניידת. מיד
בפיז׳אמות. ואותנו כותונת עם

 שיחררו שעות ושמונה ארבעים ״אחרי
ה אדרת בסדר. שאנחנו סימן זה אותנו,

 כך כל אותנו משחררת היתר, לא משטרה
 פירקו אפילו הבית. כל את הפכו הם מהר.

 בכית־ חופע עכשיו יש למזלי הטלביזיה. את
 לא עוד אני יאסיף. בכפר התיכון, הספר
 ועוד בגימנסיה, שלי החברים את ראיתי

 אחי גם שלהם. התגובה תהייה מה יודע לא
 וברח עזב, הוא אבל בית־ספר, באותו למד

שבע־עשרה.״ בגיל מהארץ
★ ★ ★

הצרות״ התחילו ״מאז
 כורסות על בסלון, כולם יושכים ם ך*

 ברווחה. מרוהטת הקדיך ת,מרופדו רכות, | ן
 עיניים. כחולי שיער, בהירי" מהאחים חלק

 מהם ואחד תיכונית, השכלה בעלי כולם
 בבית נמצאים הם חקלאי. בית־ספר סיים

 יחדיו. זמנם את מעבירים היום, כל במשך
כשמצל־ הדלת את פותחים לא ״אנחנו


