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 הדפוס אותיות כי לקרוא, אוהבת לא היא
לחבריה. הסבירה בעיניה, חן מוצאות אינן

 להשפיע הצליחה לא שהקומונה מאחר
ה על חותמה את אושי הטביעה אושי, על

 החסוד, הטבעית, התנהגותה עקב קומונה.
 למד רייגר,. טען פוליטית, מוטיבציה כל

 לגמרי הזניחו ״שהם להבין בעצמו הוא
 לו ייחסו שלא דבר בתאווה, הצורך את
חשיבות.״ כל כה עד

★ ★ ★

בולב את מפרנסת אחת
ף, בר •יי* ס  המד,־ הביטניקים אין לו נו

 העבודה. היא חשיבות, מייחסים פכנים |
 אחר־ בשעית משנתם לקום נוהגים הם

ה המים ברז תחת ראשם שמים הצהרים,
 יש ״מה אושי: אצל ומתעניינים קרים,

לאדוחת־בוקר?״
ה כל את והזנה המפרנסת היא אושי
 ישארו שחבריה סובלת אינה היא קומונה.
 הילכת ממזרונה, ברצון קמה היא רעבים.
ל וחוזית הסמוכה במכולת קניות לערוך

מיצרכים. מלא סל עם קלה שעה אחר
 סדר- אין חלוקת־עבודה, אין בקומונה

 ליתר יש. זכויות רק חובות. ואין יום
 כל להתבטל. הזכות אחת: זכות — דיוק
 שדורש מה או שברצונו מה עושה אחד

רגע. באותו עשייה
 בקומינה, השנייה הבת ,1771 בת אולגה

 רלף • הקומונה חבר מעולה. טבחית היא
 ידעו שלא כמעט בואה שעד מספר הולגר

חמה. ארוחה מהי
צר כל את כמעט מכספה משלמת אושי

 מאחר מאליו, המובן דבר הקומונה. כי
ו בחבורה, היחידה ההכנסה בעלת שהיא
 מעניינה. הם החשבונות תשלומי כך משום

ש ״נכון מכך: מתרגזת היא לפעמים רק
 טוענת, היא ממני,״ פחות מרוויחים הם

 יותר, הרבה לעשות יכולים היו הם ״אך
מעשה.׳־ באפם סתם להסתובב במקום

 ולבטים בעיות
י י ח ! ב י מ ה

ת 1)9
 וידמן מרדכי חד״ר

רשפים. תוצאת

 •ואויזוו לתייג
וזו הגדול הסירים

ה ב ה א
כהזדמנות

 אהבה״ ״קופסת להשיג ניסית
 הופיעה עתה ממחירה. ונרתעת
נוח. במחיר מוקטנת מהדורה

 — הספרים לחנות ופנה הזדרז
ת ו מ כ ! ה ת ל ב ג ו מ

 שומרים פיצד
ם בגד על 7 הי
להת נוטים והחוף הים בגדי

מהשפע כתוצאה ולדחות קשות
 שמש, טי״ים, של המזיקה תם

 כביסה שבבריכות. החיטוי והמרי
 ו״טקסטיל קרים במים קלח

 גמישותם על תשמור שמפו״
 והחוף. חים בגדי של וצבעיהם

 את מוציא שמפו״ ״טקסטיל
 החיטוי, והטרי הטלה שיירי /

חים. בגד חיי את ומאריך̂ 

ל י ו נ ס ק \ ט

בפ-מ נורי■ ,חב חסייציס

★ ★ ★
בברלין למזרדן במינכן ממזרון

 חמש לפני .23 בת היא אושי יום •*
ב בריטוש־צילום עדיין עבדה שנים ^

ב הגדולות ההוצאה־לאור מחברות אחת
 הביט־ חיי את היטב הכירה אז כבר מינכן.
 הביט־ במרתף לילותיה את בילתה ניקים,
 בחור עם שכבה לפעמים מינכן. של ניקים

 התקשרה לא פעם אף אך אחר, או זה
מהם. לאחד

 כל- יופי בתחרות בפרס שזפתה לאחר
ל והצליחה לדוגמנית־צילום, הפכה שהיא,

נערות־־והי. לחיי התרגלה לצמרת, טפס
 הזמר ללהקת הצטרפה הימים באחד

 אחד נאיל, של לידידתו הפכה אנזונדוואל,
 הראשוי אהובה היה הוא הלהקה. מחברי

מסבי היא לפניו, שהיו אלה כל האמיתי.
מיטה. קשרי סתם היו רה,

 בקומונה התגוררו להקתו וחברי נאיל
ל ניכה הוא חודשים במשך מינכן. של

לקימונה, אליהם להצטרף אושי את שכנע
 שלא העובדה, לה הפריעה סירבה. היא אך

 כל ואכן, משלה. פרטית אמבטיה לה תהיה
כא אוזניהם, למישמע האמינו לא ידידיה

 יבולה שהיא לפתע החליטה אחד יום שר
 נצטרפה כך פרטית. אמבטיה בלי להסתדר

לקומונה.
ב אושי נסעה נאיל, פל של להקתו עם
 הלהקה השתתפה שם לאסן, 1968 סתיו

 את אושי הכירה באסן הזמר. ימי בפסטיבל
 לנקלאז. ריינר הנוכחית, הסוערת אהבתה

 ול- לריי:ד והצטרפה נאיל, את עזבה היא
שלו. קומונה

שהתאה בריינר, בו היה מה כשנשאלה
 סביבתה את שעזבה יעד כך, כל בו בה

 ענתה — הזרה לברלין ועברה הקודמת
 ״איזו בליגלוג: ספק בפליאה ספק אושי,

 אותי הכניב ריינר זוי! היא שאלה מין
מר אינני אצלו ומופלא. מסעיר להווי־היים

 — מזי, חוץ העובר. הזמן את כלל גישה
ה הבל. יודע הוא חכם; כך כל הוא

הענוג!״ ממש היא במחיצתו שהייה
 להיות יפסיק אם גם אחריו תלך האם

ביטניק?
שלו. השקפת־העולם מעניינת לא ״אותי

 כפוליטיקאי,״ לא כאדם׳ אותי מעניין -הוא —
בפסקנות. אושי ענתה
הברלינאית. לקומונה עברה וכך
מיו מקום עבורה לחפש צורך היה לא

שם. חסרו לא — מיזרונים בקומונה: חד
 להתחתן כוונה כל לאושי אין בינתיים,

 לא אף אליו. אהבתה אף על — ריינר עם
 ״מה משלה: ילדים על גם חשבה לרגע

 השאלה, למישמע תמהה ילדים?״ פתאום
ילדה.״ עוד בעצמי אני ״הרי

תמרורים
ג ו ח  ראש של 5ה־ד יום־הולדתו * נ

 המשטרה, של הארצי במטה החקירות אגף
 אשר ירושלים, יליד •שור. אריה ניצב
 ב' שור עבד בחיפה, בטכניון הנדסה למד

 לקח עבר ממנה היישוב, הכשרת חברת
 הוא עת אותה כל כאשר לישראל, הקיימת
 הקוממיות במלחמה בהגנה. מפקד גם משמש
 של 164 גדוד מפקד בתפקיד שור שימש

 ל־ הצטרף הקרבות בשוך עציוני. חטיבת
 עד הפיקוד בסולם התקדם משטרת־ישראל,

אח שנים מכהן הוא בו לתפקידו'הנוכחי,
דות.

ג ו ח  סגנית של 53ה־ יום־הילדתה ♦ נ
 אף שנבחרה הכנסת־השישית, יושב־ראש

 סג־ סנהדראי. טובה השביעית, לכנסת
 את החלה הדראי
צי בעסקנות דרכה

במקום־ בבר בורית
גאזיציה, הולדתה,
ה־ התנועה כמנהיגת

 תורה חלוצית־דתית
לא עלתה ועבודה.

ו ,1934 בשנת רץ
בפעילותד, המשיכה

 כללית כמזכירה —
הפוע אירגון של
ה־ הפועל של לות

 בו יד הפק מיזרחי,
 חזקה עמדה בעלת כיום. גם משמשת היא

במפד״ל.

ה ד ל ו  בייתר הקומה נמוך לזמר ♦ נ
ה־ ולאשתו אזנאבור, שארד בעולם,

סנהדראי

•קאטיה אודה אזאנכור,

 ב־ בת בפאריס, בקליניקה אדלה, שבדית
קאטיה. קילוגרם, שלושה מישקל

ו א ש י  סוקאמאטי בג׳קרטה . נ
 נשיאה־לש־ של 18ה־ בת בתו סוקארנו,

הסטו בחיר־ליבה, עם אינדונזיה, של עבר
 בבית שנערך בטקס, שארטו. דדי דנט

 טוקארנו, של הראשונה אשתו אם־הכלה,
 של המאושר אביה אף השתתף פאטמת,

במעצר־בית. הנתון הכלה,

ה ע צ פ פאריס, ליד בתאונת־דרכים . נ
 הישראלית־ הזמרת
 ז״ ריקה לשעבר
ה הבדיקות ראי.

 ב־ שעכרה רפואיות
 בפא-ים בית־חולים

 •צלע חולייה גילו
 שבי וכן שבורות,

 שמאל. יד במרפק
ש סבורים רופאיה

 להיית תאלץ היא
 חודשים מאושפזת

שבחיים. עד אחדים

. ר ט פ  בתל- נ
ריקההכופר ,83 בן אביב,

ל ונצר ירושלים יליד בורלא. יהודה
במ ארצה שעלתה ספרדים רבנים משפחת

 בחדר, השכלתו את בורלא רכש ,18ה־ אה
ב עסק למורים. בית־מדרש סיים ואחר־כך

ה י העולם במלחמת התגייסותו עד הוראה
וב לדמשק, הגיע הטורקי. לצבא ראשונה

 בראש לעמוד כדי בה נשאר המלחמה, תום
המדי הקמת עם שם. העבריים בתי־הספר

התר מחלקת על הממונה בורלא היה נה
 משרד־ במסגרת וההסברה העיתונות בות׳

 למשרד־החינוך. עבר ■אחר־כך המיעוטים׳
 חייהם את שתיאר הראשון היה כסופר,

 בארץ־יש־ עדות־המזרח בני של ומאווייהם
 בלי מולדת, קסמי לונה, ספריו: בין ראל.

 זכר, ועוד. הצעדה לקול ציון, בת כוכב,
אוסישקין. ובפרס ביאליק פרסי בשני


