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סיבה
למסיבה

 היתה פאר למני(״ממני״)
 סיבה שעבר בשבוע

 כדורסל, במישחק למסיבה.
 - מקוריות בנסיבות שנערך

 - -קלאב־איף מלון בבריכת
 רוב את פאר קלע - באילת

הנקודות.
 שופט כך על הגיב

 גרייבס, רוגיר המישחק,
 .קלאב־איף: מלון מנכ״״ל
 משתתף היה מני -אילו

 האיטלקים) (נגד במישחק
 תל־ מכבי היתה בלוזאן,

ניצחון!־ עם חוזרת אביב

20

תמרורים
גנרל ב! גגרד

חוג  פינלנד, בירת בהלסינקי, ♦ נ
 אנציו הגנרל של 65,־ד יום־הולדתו
 ,70ה־ שנות בסוף שהיה, מי סילאסבו,

 התיכון במיזרח האו״ם כוחות מפקד
 נושאי על מבוקש מרצה הוא וכיום

 הוא סילאסבו בצפון־אירופה. המרחב
 במילחמת שהצטיין גנרל של בנו

 עצמו והוא 1939 בשנת פינלנד־רוסיה
 הקאריירה במהלך להיות, הספיק

 במילחמת־העולם סרן שלו, הצבאית
בוור ארצו של הצבאי נספחה השנייה,

 פיניים שומרי־שלום גדוד ומפקד שה
 בין סילאסבו היה כאשר בקפריסין.

 אל־סאדאת אנוואר של מקבלי־פניו
 בנמל־התעו־ ההיסטורית נחיתתו בעת

 סאדאת מפי לשמוע זכה בן־גוריון, פה
שה כרי לכאן, ״באתי עניינית: הערה

יותר!" קל יהיה שלך תפקיד

רשם־הפטנטים
 ,** שירות-המדינה* לנציב ♦ מונה

 11 משך שהיה, מי ,54 גבאי, מאיר
 מישרד־ה־ מנכ״ל האחרונות, השנים

 ובעלה ירושלים יליד גבאי, מישפטים.
 מחלקת־החני־ מנהלת גבאי, ימימה של
 בעבר היה במישרד־המישפטים, נות

האומות באירגון בכיר מישפטי יועץ

גבאי נציב
של בעלה וגם

 רשם־הפטנטים בניו־יורק, המאוחדות
שו לכהונת מועמד מדינת־ישראל, של
לתפ מועמד העליון, בית־המישפט פט

ובש לממשלה המישפטי היועץ קיד
 חודש של הראשונים השבועות לושת
לניירות־ערו. הרשות יו״ר גם אפריל

דוגמנית־האופנה
 דאלאס, עיריית לראש ♦ נבחרה

 אנט האמריקאית, טכסאס שבמדינת
ב השנייה״ היהודיה ,65 שטראום,

לרא שנבחרה ארצות־הברית תולדות
 (מיספר אמריקאי כרך עיריית שות

 דוג־ שטראוס, מיליון). דאלאס: תושבי
 בהווה, ויחצ״נית בעבר מנית־אופנה

ש מי שטראוס, רוברט של גיסתו היא
וש הדמוקראטית המיפלגה יו״ר היה

למרחב. קארטר ג׳ימי של ליחו

זקדהאיברים
ר ט פ  ,99 בגיל בנס־ציונה, ♦ נ

 לזקן־האיב- שנחשב קומרוב, מאיר
 חווה מנהל של בנו קומרוב, בארץ. רים

 ,9 בגיל הוריו, עם ארצה, עלה ברוסיה,
 עסק וטבק, פרי־הדר בגידול התמחה

 ועד של הראשון בצורכי־ציבור(כיו׳׳ר
חו בעיית את פתר ,24 בגיל המושבה,

 הפרדסים בארות למשאבות הדלק סר
 על־ ,הראשונה מילחמת־העולם בימי

 שהופק גז בעזרת המנועים הפעלת ידי
 קומרוב, הארץ). תוצרת מפחמי-עץ

 פעמים ארבע שנישא מצליח, פרדסן
 האדם היה ילדים) לשבעה אב (והיה

 יום־ משואת פעמיים שהדליק היחיד
ישר מדינת (״ולתפארת עצמאות

 תושבי כזקן ,1970ב־ הרצל: בהר אל!")
הארץ. איכרי כזקן ,1980וב־ נס־ציונה

 בשנת שמתה הראשון. הנציב *
 המנוח, רוזוליו ורנר דויד היה ,1954
 מבקר חקלאי, מהנדס גרמניה, יליד

 רואה־חשבון הארץ), מוסיקה(ביומון
 שהיה מי רחוליו, שאול של ואביהם

 ישי ושגריר מישטרתיישראל מפביל
 איש רוזוליו, דני ושל במכסיקו, ראל

העובדים. חברת ומזב״ל בברי קיבוץ
 פיינשטיין, דייאן הראשונה, **
 850( פרנציסקו סאן עיריית ראש
תושבים). אלף

״גוטקס של מרוכסן לבוש
קל לך שיהיה - להתפשט החלטת פיתאום אם

 שמי דניאלה
 ״ התנלאה ואתה,
 חוש אין וקבעה:

 של השמש תחת
ן הים ו כ התי

 צבעים כמה אחרות. בעונות ראינו
להמציא? אפשר

 י* שנה כל להדהים הרצון ואולי
 הוא כמוהם ראינו לא שעוד בביגדי־ים

 כפה להגשמה? בלתי־אפשרי פשוט
 חתיכות־בד, בשתי לשחק אפשר כבר

 חתיכות־גוף שתי להסתיר המיועדות
מזה? יותר ולא מסויימות,

 מאוד חשוף וגב ראינו, כבר חשוף גב
 מאוד־ חשוף גב ואפילו ראינו, כבר

 וחזיה ראינו, ככר עגולה חזיה מאוד.
 לעשות עוד שאפשר מה וכל משולשת,

 הקטנה חתיכת־הבד את להקטין זה
 * הרגל ואת אחד. סנטימטר בעוד הזאת

 להאריך אפשר למיפסעת עד החשופה
 לא מזה יותר מקסימום. ס״מ 2 בעוד
 רוצה שהיא מה את לה יראו כי הולך,

אחרת. להזדמנות לשמור
 הממוצעת שלאשה בעובדה, אפילו

 אין לעצמה, יפה בגד למצוא קשה יהיה
בגד זה המציאו לא שעוד מה חידוש.

 חזה או קטנה. בטן להסתיר שיצליח ים
 באיזה מיותרים קילו שלושה או ,33 בן

* מקום.
 הנשים את להציל נסיון שעשתה מי
גוטקס, חברת היא מושלמות הלא

* ד *  כמה יצאו הקיץ, שפרץ לפני ו
 להדגים הדקיקות מדוגמניותינו

 עלינו הבאה לעונה בגדי־הים את
 בל שלה, והקולקציה חברה כל לטובה.

שלה. ועור־הברווז דוגמנית
 שבהן תצוגות־אופנה, כמה ראיתי

 של האחרונים״ ה״חידושים את הראו
ביגדי־הים.

 עיתונאיות־ וכמה כמה סביבי ישבו
 ודיברו מבינות־דבר, ושאר אופנה
 גזרות על חדשים, קווים על ביניהן

 הזה, לקיץ מיוחדים צבעים על חדשות,
 מורם, קו־ירך מורד, קו־מותן על

 אני, רק מרובע. ומחשוף עגול מחשוף
 בשבילי באופנה(והרי הבלתי־מלומדת

 ידעתי לא לא?) כולם, היצרנים עובדים
להגיד. מה

 מאוד, יפים ביגדי־ים שהיו נכון
 של גופה על מונחים כשהם במיוחד
 שומן גרם עליה שאין ,19 בת חתיכה
 עליה יש זאת ולעומת אחד, מיותר

גובה. מטר 1.75
 את לראות ממני וביקשו מאחר
 ראיתי, מה לדווח וגם האופנה תצוגות
 מאוד בהרבה בגד־ים כל על הבטתי
 החידוש את אגלה אני שגם כדי מבטים,
עליו. לכתוב ואוכל

 למסקנה, הגעתי התצוגות כל אחרי
 יפים, ביגדי־ים המון יש השנה שגם
 של לשמש מתחת חדש אין כנראה אבל

שפת־הים.
הקוד בשנים כמו ביגדי-הים, רוב

 עשויים הזה) הבד הומצא (מאז מות
 בשנים כמו השנה, גם מליקרה.
 גם שלמים, ביגדי־ים גם יש קודמות,

 יש דקיקים. ביקיני גם חלקים, שני
 ויש פרחים ויש פסים של הדפסים

 והדפסים אבסטרקטיים וציורים פירות
 בשנה כמו יש, השנה גם סימטריים.

מקו מיני בכל סרטים הרבה שעברה,
כפ ושם ופה רוכסנים, וקצת מות,

 הצבעים על לדבר מבלי זאת תורים.
כבר כולם שאת העונה, של המדהימים

.ליד־ של רותחת לבה בהדפסי מחולק, ואחד שלם אחד
להמציא! אפשר צבעים כמה


