
 נחתמה
של החבילה עסקת

ד ב1ג
 ותקבל, ״גלובס״, של החבילה עסקת על אתה גם חתום
 המדינה, של הכלכלי העתון על שנתי למנוי בנוסף

:הבאות ההטבות כל את
 חינם גרירה שרותי *

מנוע״. ב״לב
פולרואידל^ מצלמת *
חינם. ״ויוה״ -
בשניים סעודה ★

 לאחד, תשלום —
מובחרות. מסעדות 12ב־
 אחד ליום רכב שכירת ★

״זוהר״.ב- חינם
קארד״ ״גדין כרטיס ★

 עסק בתי 3000בכ- הטבות המקנה
 הארץ, רחבי בכל וחנויות
ו50-ס/2 50ס/ של והנחות

צדק. נוה בתאטרון לאחד במחיר זוגי כרטיס ★
מנדרין. במלון לאחד במחיר לשניים ארוח ★

 בענייני לבר־סמכא שהפך העתון גלובס
 ובורסה. כספים השקעות,

 באמצעות לביתך ערב ערב יגיע גלובס
 כלכלי במידע אותך ויצייד מיוחד שליח

 הבורסה שערי כל כולל ומהימן, מעודכן
 ניתוחים תחזיות, יום, לאותו הנכונים
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.61500 ת״א 50004 ת.ד.
 שנתי. מנוי לקבל מבקש הנני

 ש׳ 35,900מזומןע״ס שק מצ״ב ׳□
ש׳ ו 8,000ע״ס מזומן שק מצ״ב □

 ש׳ 20,700 ע״ס מהיום לחודש דחוי שק ועוד
 המיותר) את (מחק

'84 במאי ו עד בתוקף המחירים
____________________________:שם

_____________________ כתובת:
________________!__________ טלפון:

□ לא כן□ חשבוניתע״שהעסק
___________________ :העסק שם

■_______________________ טלפון:

, איתןעבדח■
ם הדברת קי ד ס

1 0 0

ס ״ ד מ
 תיקני© להדברת סוסחיס
קי לץ, תוללי (ג׳וקים),  חי

ובגדים סלרים
ד •ו8 מודיעי! רמו דמת־גן. 41*.* 2272 •ת

סק1/ 21'רש'מס 790114־5־6סל.
ורכוסך בריאותך לל סטירה

תקהה מאווררי
426011 טל. ת׳׳א, 45 גורדון - ,פאנס׳ ״הוואנה - מנורה עם דקורטיבי גם

— לעשירים בגדי־ים —
 )45 מעמוד (המשך -

טפח. מאשר יותר חושפים
 ומקוריים מיוחדים הצבעים שילובי

 אדום וכחול, סגול ושחור, צהוב כמו
 רצועות בצדדים, קשירות עם וורוד
 או תינוק, של דמוי־חיתול סיגנון בגב,

 וכן קצרצרה, מיני בחצאית עיטור
 בגד־ את המפארים פאייטים, בשילובי

לכאלה או לעשירות והנועדים הים

 חושפני חיתול
ונועזות לדקיקות

צמר סריגת
החמוקים את מדגיש

 ובגד־הים הפרטית בבריכה המשתזפות
בגד־אירוח. גם עבורן משמש

 גוטליב יהודית עיצבה בגוטקס
 זה וגוף. נפש לכל מגוונת קולקציה

 .ומאחור מלפנים שמחשופו בגד־ים
 לא אבל קטנים ביקינים וכן יותר, סגור

 הם השולטים כשהצבעים מיזעריים,
 פרחים הדפסי שחור, לבן, כחול, אדום,

 לכל כשכמעט חיות והדפסי צבעונים,
תואם. בגד־חוף או חולצה בגד־ים

 עם עלו הם גם זולים. לא המחירים
 לבגד־ים כשהמחיר גבוה, גבוה המרד,
 עד ומגיע שקל 3,000ב״ מתחיל ביקיני
 בעלת חברה של לבגד־ים שקל 13,000

 כדאי המהירים עניין את אבל, מוניטין.
 שמדדנו אחרי האחרון, לרגע להשאיר

 הספרות על נסתכל טוב, כי וראינו
 לשלם מוכנות אנחנו כמה ונחליט

 שגודלה אופנתית לייקרה פיסת עבור
מטר. עד מטר כחצי

הב! האב. _
)65 מעמוד (המשך
הטיול. במימון להם לעזור

 בהיותו מאביו, נפרד זמיר ישראל
 ואילו ארצה אמו עם עלה הוא .5 בן ילד

 רק לארצות־הברית. המשיך אביו
 ביניהם חודשו. שנה 20 כעבור

 בנמל האונייה מן ירד זמיר הקשרים.
 לשווא. אך אביו, את וחיפש ניו־יורק,

 הפגישה לנמל. מחוץ לו המתין האב
 לקרוא היה קשה לזמיר מוזרה. היתה
 קשה היה זינגר לבשביס ״אבא". לאביו
״בן״. לזמיר לקרוא
 זינגר בשביס במונית. נסעו הם
 עם מדהימה פגישה לבנו לערוך ביקש

 מנהג־המונית ביקש הוא ניריורק.
אורו אך המוארת. ברודווי דרך לנסוע

 -יי באופן זמיר על פעלו ברודווי של תיה
מחש את קרא אביו לחלוטין. שונה
נשבר. והקרח בותיו

 גם זמיר קשר. על שומרים הם מאז
 נובל פרס קבלת לטקס לאביו נלווה

 בשביס ביקר 1973 בשנת בסטוקהולם.
 זמיר ישראל בישראל. בנו בבית זינגר
 לזמיר מזינגר לדבריו שמו את שינה

 עיברות בן־גוריון עודד שבה בתקופה
לשמו בשביס השם נוסף וכיצד שמות.

זמיר קיבוצניק
שלו!״ הכסף על בונה לא ״אני

 לארצות־הברית, כשהגיע אביו? של
 י.י. הסופר אחיו כבר שם היה בנו, מספר
 שהוא הבין האב עגל. יושע מחבר זינגר
 את לעצמו ואימץ שונה לשם זקוק
 שניספתה שבע, בת אמו של שמה

לשמו. בשביס השם נוסף וכך בשואה
 כאילו נפוצו-שמועות לאחרונה

 ישראל של ואמו זינגר בשביס יצחק
 על זועם זמיר מעולם. נישאו לא זמיר

 עמק עם התחיל ״הכל האלו: השמועות
 במנהטן, מתבן את איתי שכתב פרי
 •יי* שאומר מיסמך איזה שמצא טוען הוא

 שטות זוהי נשואים. היו לא שהורי
 נכון זה ואין רישעות סתם והבל־רוח,

 כרת נשואים היו ואמי אבי וכלל׳ כלל
 לו ואמרתי לפיד ליוסף טילפנתי וכדין.
 ברכילות תשתמש הטלוויזיה שאם

 במנהטן מתבן בסרט הזו המרושעת
 בזה נעשה לא ואכן אותה! אתבע

 יש טעם איזה יודע, אינני שימוש.
שמנו?" את להכפיש לאנשים
 ישראל של מאמו שנפרד אחרי

 נשא בישראל, חייה כל שחיה זינגר,
 שניה אשה ,80 בן כיום שהוא הסופר,

 משנת מאז לה נשוי והוא אלמה בשם
1943.

 ־־• זמיר ישראל סיים אלה בימים
 לדעתו אביו. של נוספת יצירה תירגום

 היא סנסציה. שתעורר יצירה זוהי
 זינגר ובשבים תשובה בעל נקראת

 היהדות עם מאוד נוקב חשבון בה עורך
 היהדות לדעתו, והחילונית. המודרנית

 היא המזוקקת, האמיתית, הצרופה,
 הקפוטה, של זו החרדית, היהדות

 זינגר בשביס והפיאות. השטריימל
 דתי, איש אינו בנו, עדות פי על עצמו,

 ״איש הוא בנו אותו שמגדיר כפי אך
שבלב". האמונה
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