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 3 ג מונמיפיורי רח׳ :תל־אביב
56 יפו רח׳ ירושלים:

ספרים
תיעוד

זהב
זבל במקום

 ;מלחמת־ששת־הימים על צה״ל (אלבום
רן: הביטחון; משרד הוצאת מר אל״מ עו

 טורנובסקי ו. גראפי: עיצוב בר־און; דכי
ה לאחר מייד שחם). נתן כיתוב; ושות׳;

 מו׳׳לית של שלימה שורה הפסיקו מלחמה,
 הקדישו סיפרי־פורנוגראפיה, להדפיס זוטרים

לסיפרות־ששת־הימים. מאמציהם כל את
 למאות, ואף לעשרות לאור, הוציאו הם

 רע כתובים המלחמה, על וספרים אלבומים
גרו בצורה ומודפסים שוביניסטי, ובסיגנון

 כרכי־ אלה היו שניים־שלושה, להוציא עה.
 את שביישה מלחמתית פורנוגראפיה זבל,
לשבח. היה שמתפקידה אלה

 הנצחת־המל־ משימת את צה״ל לקח עתה
עו שצה״ל מה כל כימעט כמו לידיו. חמה
ובהידור. בהצלחה עבר זה מיבצע גם שה,

מ מלווה האלבום לרוכש. אישי דף
 בשחור־ ותצלומים תרשימים וציורים, פות
 צידי־המלחמה כל את מכסה הוא ובצבע. לבן
חדש. מימד המקבלים לעייפה, הידועים —

 מלחמת- על אישי דף הוא משעשע ספח
עשי בצורה הוא אף מודפס ששת־הימים,

ב שהשתתף אחד כל יכול ובו למדי, רה
להליד. לו שיש מה את לרשום מלחמה,
 אחד ספק ללא זהו פעולת־הנצחה, בתור

 מו״לות- בשטח יותר, הכדאיים המיבצעים
 חלק אחד: לפגם טעם רק בו יש המלחמה.

לא שוחזרו הקרביים התצלומים מן ניכר
מלחמת־ששת־הימים. חר

ספרות
חינני סוריאליזם

 עם־ הוצאת אורפז; יצחק מאת (נמלים;
 מות בעל של השלישי סיפרו זהו עובד).

 הטוב לא ואם — !הצביאוז וצייד ליסנדרה
 ספרותית־סימבולית יצירה לפחות בספריו,

כשלעצמה. ערך, בעלת
 אחד אורפז, מתאר סוריאליסטית בצורה

 ועורך- דור־הביניים, שבסופרי המוכשרים
 על שלו, העמל בעימות המישסר בעל לילה

 על־ העומדים בני־זוג של הכפולים חייהם
 קסם זו בשעה דווקא מוצאים הגירושין, סף

בלתי־מובנים. ואושר
 — הבית קירות והולכים מתפוררים בעוד

 משחקות הנמלים ובעוד — כדברי־הפתיחה
 בספר 'ובולט, ברור מדי יותר קצת תפקיד

 אור- ממשיך מופשט־כביכול, סוריאליסטי
 גונו על הירהורים המעלה בצורה לספר פז

 קורות את — הספר של האוטו־ביאוגרפי
 גורל של בקורי־עכביש המסובכים בני־הזוג

הם. שמותיהם את הנושא
 לראות כדי ולו — לקרוא שכדאי ספר

ש מיקצועניים, סופרים יש בעברית שגם
 ולספרו־ אחד, מצד לעיתונאות, נוטים אינם
שני. מצד ומסורבלת־לשון, מלאכותית תיות

שירה
הצעירים אבי־

תמרורים
♦ ג ו ח  דניאל של המאה יום־הולדתו נ
 שהגיע רמות־השבים, תושב פייכנפלד,

ב ,1940ב־ גרמניה, מארץ־מולדתו לישראל
 .72 בן כבר בהיותו — השואה של עיצומה

 ואר־ יפאן מסיד״ דרך עשה ארצה את.דרכו
 כפרקליט ידוע היה בפרוסיה צות־הברית.

 הגרמני הקיסר של ממעריציו ואחד מוצלח
ב בריטניה של להשמדתה הטיף וילהלם,
 את הראשונה. מלחמת־העולם של עיצומה

 בגרמנית, — מתרץ הוא אריכות־ימיו סוד
אופ ידידי, ״אופטימיזם, במשפט: — כמובן

טימיזם!״
ו א ש י  השרון במלון בחתונת־פאר ♦ נ

 נאווה בהרצליה,
 )191( ויינשטיין

 רד צבי ומנחם
הח ).20( זנזפט

המיל שו בנו תן,
 רוזנזפט, יופל יונר

 ברגן־ מחנה מניצולי
 סטודנט הוא בלזן,

ל שהידבה אמריקאי
 באחד בארץ. בקר

ש לפני הביקורים,
כל את הכיר נתיים,

 שאביה צברית תו,
רוקחת. ואמה מורה

ו א ש י כר . נ
 הראשי האשכנזי הרב של בתו גלזר, כה

 תלמיד־ יוסף, בחיר־ליבה עם רמלה, לק״ק
 היישוב כללי לפי ירושלמית, מישיבה חכם

המסורת. כדרך שידוך, ועל־פי הישן,
ה ד ל ו  מוהמר של הבכורה בתם ♦ נ

 ב־ העולם אלוף בלינדה. ואשתו קלי עלי
 לשמיעת עתה המחכה לשעבר, כבד מישקל

 סירובו על לו שנפסק מאסר נגד עירעורו
כהו כי בטענה ארצות־הברית, בצבא לשרת

או השחורים המוסלמים של כאיש־דת נתו
 לדבר הירבה לא צבאי, שירות עליו סרת

 הטיל למינהגו, בניגוד החגיגית. בהזדמנות
 הלידה, על העיתונאים עם לשוחח סוכנו על

 שיוכל מכדי נרגש ״האלוף כי להם ולבשר
לדבר.״

ה ד ד ש  פארו, מיא השחקנית ♦ נ
 סינאטרה. פראנק של בנפרד החיה אשתו

 את קשרו לונדון, ליד לביתה חדרו הפורצים
תכ גנבו אוסאליבאן, מורין השחקנית אמה,

 מבלי דולאר, אלף 24 של בשוזי שיטים
 חיפשו בטח ״הם בהם. תרגיש עצמה שמיא

הצ פראנק,״ לי שנתן טבעת־האירוסין את
 יהלום המשובצת הטבעת את והציגה הירה,

נתו היו שדאגותיה אלא קאראט; תשעה של
 הכנסיה שגילתה העויין ליחס יותר נות

 האחרון, פירטה את פסלה כאשר הקאתולית,
 צילומי־ בגלל רק ״לא רוזמארי, של התינוק
 באור שמציגים מפני אלא שבו, העירום
אנשי־הכנסיה.״ את קנטרני

ר ת כ ו  לשתיית העולם אלוף בכתר * ה
לתש אב ,37 קאט, ליונל האנגלי בירה,

 תוך גדולים בקבוקים 17 ששתה ילדים, עה
 האחרים המתחרים 199 מבין אחת. שעה

 והמנצח השעה, בסוף תריסר רק נותרו
הכתר. קבלת עם מייד התעלף עצמו

!ניקה1האלקםר1 הרדיו לטכנאי
גבוהה ברמה בטלביזיה השתלמות

זול ובמחיר חדשה בשיטה

חינם, לדוגמה ושעור פרוספקט

רמת־גן 2728 ת.ד. לטלביזיה״ ״המכון
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ך ^  לשחקנים ח
י י ׳ 1י , ולדוגמניות ■1  רקדן להיות צורן אין

גיז לרקוד כדי מקצועי
 לוי, שמעון הרקדן־והכוריאוגרף

 ובלונ־ בניו־יורק אולפני־מחול בוגר
 ספורים חודשים תוך לך יקנה דון,

כושר־תנועה־ופיקצב.
 וקוריזי-ערב קורסי־גוקר

 קורס) בכל בסבוע שיעורים 2(
: ם י ס ר —08.00( 25 17 13 מל. פ

בערב). 20x10—17.00 לינוז״צ; 10.0•

 גלבוע; אמיר שפתי־ישנים; לכתוב (רציתי
 אבי- היה גלבוע אמיר עובד). עם הוצאת
 דור־ וכאיש כחבר־משק, הצעירה; השירה

 התחשב שלא הראשון גלבוע היה הפלמ״ח,
הולי אשר הסוציאליסטי, הריאליזם באופנת

 וח. כרמי ט. של הגרועה שירתם את דה
 כימעט מחדש, המציא — המוקדמים חפר

העברית. המודרנית השירה את לבדו,
שו גלבוע אך וטובים: רבים באו אחריו

זכות־האבות. את לעצמו מר
 בקובץ־שיריו ישנים? כולם כאמת,

מחו לסיגנון גלבוע אמיר עובר האחרון,
 העולה לרעננות־נעורים ומפתיע־כלשהו דש

ני נטיות בעלי צעירים של זו על פי־כמה
כותב: כשהוא למשל, סוייות.

 יודע אני בזירמי־,הכיליון. בהם, חש אני
 מביט אני כאשר עתה גם בי פועלים / הם

 שערו וכבר הרחוק תאווה ראש /, אל לפני
. את חזי את זהב / בנחשיו לנטף . . י נ בט

 שבשקי־ האון את השר גלבוע, אמיר אבל
 ל־ בארץ יש מעט־ערך מה גם יודע עה,

 הגדולות, בעל־הזכויות הוא, כתיבת־שירים.
ב לקובץ, שמו את הנותן בשיר כותב

פשטות:
ב וראיתי / שיפתי־ישנים לכתוב רציתי

 לבי שומע יהיה ולא / ישנים כולם אמת
ידי. ורפו / מאוד וניבהלתי / ער

 ידיך, רפו ולא אמיר. ישנים, כולם לא
זה. קובץ שמעיד כפי לאל. תודה

ד ר פ  ה־ מארבעת אחד לנון, ג׳ון . נ
 שנות שש אחרי סינתיה, מאשתו חיפושיות,

הבמ עם להופיע הירבה לאחרונה נשואין.
 לשלב הגיע וכבר אונו, יוקו היפאנית אית

שי מנהל שפרקליטו
 פרקליטה עם חות
אשתו. של

ה נ מ ת ל . ה
 בית- שופט תפקיד

 של העליון המישפט
 השופט ארצות־הברית,

פורטאם, איים
ש הראשין היהודי

פור־ זה. לכבוד זכה
 עורך היה ,58 מאם,

בוזאשינג־ מצליח דין
ב מינויו לפני טון
לתפ שעברה שנה

 שנים, 25 מזה ידידו על־ידי עליון שופט קיד
ג׳ונסון. לינדון הנשיא

ה ר ט פ פטא־ כרטה ,96 בגיל . נ
 המיזרחית ירושלים תושבת פורד״ויסטר,

של ובתם הראשונה, מלחמת־העולם מאז
ניה היא בעיר. האמריקאית השכונה מייסדי

 בית־המלון את וגם לילדים, בית־חולים לה
הצטיי ולבעלה. לה השייך קולוני, אמריקן

 צידדה כי אף האנסי־ישראלית, בגישתה נה
ירושלים. באיחוד
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