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 והטובה הישנה האופנה נעלמה לאן לאן,

 ? החתונה לפני שנה־שנתיים לצאת של
 כשמכירים היום, מה? הכלח, עליה אבד
 כמה יחד שיוצאים או אז השני, את אחד
 שום מזה יוצא לא ובסוף טובות שנים
 שלושה חודש־חודשיים, שיוצאים או דבר,

מתחתנים. — והופ מכסימום,
 החודש של מתחתני־הבזק מיצעד בראש
עוזי צלם־העיתונות ספק, ללא עומדים,

 שמינית. כיתה מחנכת היא מזה חוץ
 ובצרפ־ בהיסטוריה בי.איי. לה יש בנוסף
ב אמ.איי. בהצטיינות סיימה והיא תית,

 קיבלה היא בזה, די לא ואם היסטוריה.
ה עבודת לפני ועומדת מילגה עכשיו

שלה. דוקטורט
 התארים כל שעם חושב מישהו ואם
 תולעת־ספרים, איזו כמו נראית היא האלה

 נאה בחורה היא נילי כי מזה. שישכח אז
 היטב וידועה גבוהת־קומה, הדיעות לכל

וב בחוש־ר,הומור בלבוש, הטוב בטעמה
שלה. המתגלגל צחוק
 השנייה מאשתו שהתאלמן עוזי, את

 קטנה, לילדה אב והוא המילחמה בתקופת
 בגלי־ תוכנית שידור בעת נילי הכירה
ב להשתתף כדי לשם באה היא צה״ל.

 האהבה ניצתה וכך לצלם, בא עוזי תוכנית,
 חודש כעבור כי גדולה. להבה שהדליקה

ו להתחתן, השניים החליטו בלבד ימים
 החלטתם, את מימשו גם חודשיים כעבור
ה אחות של בביתה צנוע בטכס ונישאו

ברמת-אביב. כלה,

ר,רן עוזי
לחתונה חודשיים

ש (פטקין), פת נילי והמורה קין
מלמעלה. במבט העולם על מסתכלים שניהם
 פטקין, אליעזר של בתו שהיא נילי,

ו במישרד־החינוד המחלקות אחת מנהל
מש בחורה היא גיאוגרפיה, סיפרי מחבר
 קודם- ברגל. הולכת שלא כזאת מאד, כילה

ו־ תיכון, בבית-ספר סגנית-מנהל היא כל

כרטיס

 כי לי, מאמינים לא שאתם יודעת אני באמת. על זה הפעם
 עומדות שאנחנו לכם סיפרתי שנה מחצי למעלה לפני כבר

 דובים לא והנה בעיר, היותר־מבוקשים הרווקים אחד את לאבד
רווק. נשאר הבחור — קידושין ולא חופה לא יער, ולא

 כי רווק. לזה קוראת הייתי לא אני אומרים? אתם רווק,
 אותה כל משך גר הגימנזיסטיות, של חביבן שושן, נכי הזמר

עינבר. מירי לשעבר אל־על דיילת עם יחד תקופה
 הדיילת מדי את הסירה שמירי גם לכם סיפרתי לי, כזכור
ול שלו, והאמרגנית גבי של מנהלת־עסקיו להפוך ונשבעה
המלך. דרך על סוף־סוף העלותו

 בארץ כי הצליחה. לא־כל-כך אבל נכון, ניסתה, היא ככה. אז
 בחברה כמזכירה עבדה ולכן הסתבר, גבי, את מבינים לא פשוט

לא? צריך, הרי ממשהו להתפרנס כי ג׳יימס. יקאם בשם לאבני־חן
 על-באמת להתחתן השניים החליטו כנראה, הפעם, אבל

 המישפחה, בחוג במארס 13ב- יתקיים שלהם וטכם־הנישואין
 כי לניו־יורק. ומשם בן־גוריון, לנמל-התעופה ישר ואחר־כך

 זמר של קאריירה לגבי לבנות ובתמים באמת מתכוונים השניים
באמריקה. גדול,

 לנפץ לי חבל שקצת כך גני, את אוהבת אישי, באופן אני,
 אני אחד. בכיוון כרטיס קנו שהם לי סיפרו שלו. האשליות את

מה קצת שילמדו הלוך-ושוב, כרטיס לקנות להם מציעה הייתי
 שזמר ההצלחה מכסימום כי לפניהם. שניסו אחליט של ניסיון

 במועדוני-הלילה הופעה זה באמריקה אליה להגיע יכול ישראלי
עזיקרי. עליזה לש או סאן אריס לש

 ואפילו באנגליה נשאר דני, גבי, של שהאח אומנם, נכון,
 חוזר היה לא אם מסופקת אני אך אלבום, שם להקליט ניסה

 של בתו שהיא אנגליה, צעירה לאשה לו נשא אלמלא ארצה
מידור. דיילי הפופולרי היומון מעורכי אחד

 אז ונוסעים, נישאים בכל־זאת ומירי גבי אם מקום, מכל
יצליחו. שגם ומצידי טוב, כל להם שיהיה

שושן וגבי עינבר מירי
לחופה החודש
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באמת די־נור, לדניאלה ילה, קשה
 בת תינוקת עם לבד צעירה אשד, לה. קשה
פשוט. לא־כל־כך זה חדשים, ושלושה שנה

 לוי, לוי לי, בתה ואבי שלה החבר
 באשמת מעצרה אחרי קצר זמן — נסע

ל )1941 הזה (העולם זר מטבע עבירות
 התינוקת עם אותה והותיר — אמסטרדם

שבהרצליה. המבודד בביתם
 לנסוע מלכתחילה אמורה היתד, דניאלה

 לצורך כזכור, פדתה, ואף לאירופה לוי עם
 מחשבון- לירות אלף 385 של סכום הנסיעה

 המיש- לטענת אותו, והמירה שלה הבנק
 בעצם, כאן, שחור. משוק בדולארים טרה,

הצרות. התחילו
אחרי המישטרה, על-ידי נעצרה היא

 ולאחר העיסקה, על הלשין שפקיד־בנק
 לוי, לוי של ונסיעתו ממעצרה שיחרורה

 למישפטה. ולחכות בארץ להישאר נאלצה
 השניים, של והמשותפים המרזבים חבריהם

 וקיבלו בתדירות, ביתם את שפקדו אלו
 כלבת גורי את ומדניאלה מלוי במתנה

 ימים שורצים שהיו אלה שלהם; הזאב
אוכ אותו, שהקיפה ובחצר ׳בביתם ולילות

 בעלי- חשבון על וישנים שותים לים,
ו נסע, שלוי מאז היו כלא נעלמו הבית,

 מה״ידידים״ איש לבדה, נותרה דניאלה
 ילדתה. בשלום או בגורלה, התעניין לא

 קודם- גם דניאלה את אהבו שלא רבים,
 עם צרה. בעת לחלוטין אותה נטשו לכן,

מעו דניאלה שמרה לא כידוע, מישפחתה,
הדוקים. קשרים על לם

 מקורבת היתד, שאליה היחידה האשד,
 בעלת לוי, של אחותו יונה, היתד, לאחרונה
ל ואם התימנים, בכרם פול מיסעדת
 את עזבה דניאלה בעצמה. ילדים שלושה

 להתגורר ועברה בהרצליה, השכור הבית
 צר היה המקום אך בכרם. יונה של בביתה

 חדרים שני לשכור נאלצה והיא מלהכיל,
שב בזל, שלושת־הכוכבים, בעל במלון
כעת. מתגוררת ובו הירקון, רחוב

 של גזר-דינה נקבע השבוע השני ביום
 ואשתו צטנילן ק. סופר־השואה של בתם

 הגינקולוג של ונכדתו די־נור, גיגה
השו אשרמן. ידסןש פרופסור הידוע

 דניאלה על גזר• אכן־ארי אריה פט
לי אלפים וחמשת ■בפועל מאסר חודשיים

 האשמה מסעיף אותה זיכה הוא קנם. רות
 דולארים בקניית הואשמה שבו הראשי,

 סעיפים: בשני אותה והאשים והחזקתם,
 האוצר; למשרד דולארים אי־מכירת האחד,
למישטרה. אינפורמציה אי-מסירת האחר,

ה רושמו תחת עדיין נמצאת דניאלה
 חפה- היא כי טוענת גזר־הדין, של קשה

 אינו עליה שהוטל העונש וכי מפשע,
מוצדק.

 דניאלה, של בחייה העיקרית הבעייה אך
 אורי שלה, עורבי־הדין עם יחד שהחליטה
 להגיש לא מיימון, ורמי פלונים
 לעשות מה היא פסק-הדין, על עירעור
 שלה, התינוקת עם המאסר חודשיים במשך

ה אחת אהבת־נפש. אוהבת היא שאותה
 אביה, אל תישלח לי כי היא אפשרויות

 היא אחרת אפשרות באמסטרדם. לוי, לוי
 יונה. שלה, הדודה עם הקטנה את להשאיר

התי את שתיקח לדניאלה הציע מישהו
 דחתה היא אך לבית-הסוהר, איתה, נוקת

מכל-וכל. הרעיון את

די־נור דניאלה
למאסר חודשיים

 15 של פרק-זמן דניאלה קיבלה בינתיים
 ולהכין לתינוקת, סידור למצוא כדי יום
מת היא לפי-שעה למאסר. עצמה ,את

 ליום וממתינה בלי, ומטפלת במלון גוררת
 את תקח עונשה, ריצוי את תסיים שבו

לאמסטרדם. ותסע לי

 חופשה
דוורח של

 נתן. לשדונה קשים, לבטים לה היו
 שלד, האבא לנסוע. לאן ידעה לא היא

 ה- באמסטרדם, רעב שבת נתן אייבי
משוג חיים עשתה נתן רוזי שלה אמא
 בית־מלון, מנהלת היא שם בהאיטי, עים

ב דואר בלחלק עסקה עצמה שרונה ואילו
ירושלים.
 ד,אמא. לטובת שרמה החליטה לבסוף

 מהדואר לקחה המזוודות, את ארזה היא
 מהחבר זמנית נפרדה תשלום, ללא חופשה

 טסה אלסלילן, איציק התפאורן שלה
להאיטי. ומשם לאמריקה
 עשתה לא שקטה, בחורה שהיא שרמה,

 מתי- ורק שלה, מהנסיעה רעש הרבה
 הצפוייה. הנסיעה על ידעו מידידיה מעט

סיר מסיבת־פרידה לכבודה לערוך כשרצו
ה הלילה את לבלות העדיפה היא בה.

 שלה החבר בחברת בירושלים אחרון
ולבד.

 ה- הוא העסק מכל שנדפה אחר מישהו
גן־נל. יופי משודד-הדוור

 קצרה חופשה מהדואר בן־נל׳^שביקש
 בחיוב. נענתה ששרמה בדבזמן נידחה, —

ה בדווריו גאה כל-כך הירושלמי הדואר
 חופשה להם להעניק שהוחלט מיוחסים,

 זשרונה בן-גל בלי כי לחוד, אחד כל
 שבדואר ההורים מחלקת תאבד באמת

שלה. המיוחד מהייחוס ירושלים


