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ליולדות
ב נפסקו צירי־הלידה כל לינוק. הפסיקו התינוקות

 להן כאב מה שבחו ילדו עתה שזה האמהות אמצע.
 של ליולדות לבית־החולים הגיע לביא אריק ואיפה:

 בת בתם לשלומציץ, שירים לשיר כדי תל־השומר,
קינן. ועמוס נורית של היומיים

המאו האב ואת וגיטרה, גיטריסט איתו הביא הוא
מקו שירים לשיר התחילו הם חוגגים. מספר ועוד שר,

 בת,״ נולדה קינן ״לעמוס מהמילים: המורכבים ריים,
 היולדות של והאורחות האורחים וכל היולדות וכל

ה של בהדרכתו במקהלה, להם וענו סביבם התאספו
לביא. אריק מנחה,
 ועם מנגינה עם שירים כמה המקום על חוברו וכך
 גדולה מקהלה עם ואפילו שצריך, מר, כל ועם מילים,
מאוד.

ה שעת שנגמרה עד נהנו, והיולדות הילדים וכל
 שנולדו הילדים כל ואם הביתה. הלכה והמקהלה ביקור,
 מיוחד, באופן מוסיקליים מזה יצאו לא יום באותו

במוסיקה. מבינים לא באמת שהם סימן
 עמוס צריך היה הלידה, לפני יומיים־שלושד, אגב,

 הנזתוז בעונה אזרת בסרט קטן בתפקיד להשתתף קינן
 הודיע עמום שישי. ליום נקבע ההסרטה מועד באילת.
 — חמישי ביום חלד שאשתו שפילמן צבי למפיק
ההסרטה. את להקדים כדאי ולכן

ב להימצא היה יכול והוא שונה, המועד צדק. הוא
ליולדות. בבית־החולים הנכונה שעה
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 שנה, ארבעים בת היא גוטפריד לילי
צעי נקראת היא לגיל, לב לשים בלי אבל

 מפורסמת והיא ובלונדית, ויפה עירנית רה
 שלה, הפסיכידלית המכונית בגלל בעיקר

הו שהיא מקום לכל בחברתה המסתובבת
אליז. לכת

 מבעלה, בנפרד חיה כבר היא רב זמן
 היא. מה ראו לא האחרון הזמן עד אבל

זה. במקום עושה
 לבית־נחשון הגיעה היא האחרון בשבוע

 הפסיכו־ המכונית עם להשתתף כדי בצפת,
האמנות. בחודש שלה דלית

 אפשר לאימנזת, ההכנה ימי במשן ואז,
 ־. ה־ הרבנים אחד בחברת אותה לראות היה

וסוק סורקים כשהם העיר, של מפורסמים
ב המפורסמים הירח לילות את יחד רים

המקובלים. עיר של יופיים

ב הו צ
מק־גאה

קינן ונורית עמוס

ה תעו ר ז ו
 הוא מאוד. מפורסם הוא קצ׳לסקי אפרים פרופסור

 בפיזיקה ישראל של ביותר הגדולים המדענים אחד
 ששמו והגן בן. גם יש המפורסם לפרופסור גרעינית.

ושתיים. עשרים בן הוא מאיר
 תורה, שם וספג אביו בבית עכשיו עד חי מאיר
המד וגדולי שם, שהתכנסו המדינה ראשי עם ונפגש
ואג־ ואנשי־רוח וסופרים שם, שהתכנסו בעולם ענים

כארץ. ומי המי בל עם נפגש הוא כקיצור, שיישם.
 עוזרת עם נפגש ואז חלה, הוא אחד יום אכל
וכש מיטתו, על שמרה במסירות, בו שטיפלה הבית

מאוחר. ככר היה ממיטתו קם הוא
 נולדו ממנו מבעלה, התגרשה 30ה־ בת העוזרת

והתחת ילדיה שני את עימה לקחה ילדים, שני לה
הפרופסור. של כנו עם נה

הצעיף
הלומד
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תמיד
 אפרים של בנו אילץ, לרמי

ץ ל  היה ומהמכוניות, מהכספים הגדול אי
סטודנט. היה הוא ביד. בטוח מיקצוע
 הוא שבועות. כמה בירושלים למד הוא
 שם ולמד בניו־יורק לאוניברסיטה נרשם
 בדיסקוטק הרבה די למד הוא ימים. כמה

 במקום. המישחק מכשירי ליד דניה, החיפאי
מש פתח כשהוא החיים את קצת למד הוא
 סמך לא אביו ואפילו עצמאי פירסום רד
 את לפרסם לו נתן ולא הזה, המשרד על

 עצמו על הרבה די למד הוא מכוניותיה
 נתן לא וכשאביו הרגל את פשט כשהוא

ש הגדולים הבאולינג אולמי את לנהל לו
רכש. הוא

הללו, הלימודים מכל כתוצאה עכשיו,

ב המכונה שונטהייט, וילהלם
 ובסתם שנהב, זאב צחה עברית
מבו את סוף סוף השיג וילי, עברית

ב ומחזר בגרמניה יושב הוא קשו.
הגר והלוליטות הבחורות אחרי מרץ

מניות.
את וניהל בארץ, היר! כשהוא עוד

בו כספי, גילי עם להתחתן עומד הוא
האר של ובתו העברית האוניברסיטה גרת

כספי. כיטקט
 היפהפיות אחת עם יצא כשהוא קודם,

 יצא לא חליפות, מוכר של בתו חיפה, של
 הדבר. את אישרו לא ההורים כלום. מזה

מרו הבכור אחיו מרוצים, ההורים עכשיו,
 הוא וכבר הוא, וגם מרוצים, כולם צה,

 באוניברסיטה ללימודים הבאה לשנה נרשם
חיפה. של

 פרד- עם יחד פרדריקה דיסקוטק
 זוג על איים הוא סגל, ודב ריקה

 את ימלאו לא הס שאם הדיסקוטקאים
 את יעזוב הוא הכספיות משאלותיו

לגר לו ויסע קנוי דרכון עס הארץ
גר עם יותר לי הולך ״ממילא מניה.
 היה ישראליות,״ עם מאשר מניות

ה למכריו הזדמנות בכל לאמר נוהג
ישראליים.

 יכול לא שאיש התברר הזמן במשך
 הכספיות, משאלותיו את למלא היו!

 אלפי של בסכומים הסתכמו הן כי
לירות.

 הוא בגרמניה. נמצא הוא עכשיו
דר בעזרת שהבטיח, כמו לשס, הגיע

 אלפי שאיים, כמו והשאיר, מזוייף, כון
חובות. לירות

סגולה
 מלפני ישראל נערת גוהר, לסגולה

 בעל. למצוא מאוד קשה היד, שנים, כמה
תעו זה על יש יפה, היתד, לא שהיא לא

 להשמנה נטתה אפילו היא והוכחות. דות
 הישראלי הטעם את שתואם דבר מסויימת,

 היו גוהר שלסגולה היא הצרה הימתיכוני.
 מפני יופיה על ששמרו אחים, וכמה כמה

ימתיכוני. ישראלי טעם אותו
 (יאנוש) יצחק לסביבותיה שהגיע עד

 רומן והיה אותו אישרו והאחים יוגש
חתונה. על החלטה גם והיתד, ארוך,

 עם דווקא להתחתן רצתה סגולה אבל
 בטוח מיקצוע בחיים, ומסודר טוב בחור
 השבוע החליטה כאשר לכן, קבוע. וכסף

 יאנוש עם לא זאת עושה היא להתחתן,
מת לתריסים פרסי ממוצא קבלן עם אלא

קפלים.
 לא מאוד השפיע זה עצמו יאנוש על
 והוא לגמרי, הצהיב קינאה מרוב טוב.

הדסה. בבית־החולים קשה צהבת עם שוכב
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