
אמנות
ר1צי

ידידים שוי
 לאמנות נסית קפה של התרומות שאר בין

 בין אחת מקרית הכרה היתד. הישראלית,
 אחד שולחן ליד שנזדמנו וצעירה, צעיר
 במבט ידידות זאת היתד, שנים. עשר לפני

 מתחילה, וציירת חדש צייר של ראשון
 לא אך חייהם, את יחד לשלב שהחליטו

מכחוליהם. את
 של שמו את מכיר הישראלי הציבור

 מאשר פחות אדם) עם (מתחרז ברם סיומה
 קורה, היפאני היומון קוראי מליון שלושה

 על קבוע לטור מתחת שמו מופיע בו
 נמוך גבר )40(. ברם בפאריס. האמנות חיי

 הוא משכנעות, חומות עיניים בעל קומה
 באונית־מעפילים, ארצה שבא בסרביה יליד

 אחרי צריפין, במחנה הבריטים על־ידי נעצר
קישינוב. של באקדמיה ציור שלמד
באפיק שלו הביוגראפיה נמשכה מאז

החי
חוזי גלגל

כו, ך■  להופעתו בית־המשפם באי חיכו ע
 בנהיגה שהואשם תל־אביב, נהג של ^

מ יופיע, לא הנאשם כי נתבשרו רשלנית,
 מתל־אביב בדרכו התהפכה, שמכוניתו אחר

לעכו.
¥

!אש אחד, כדוד
, ך* ן טו ג נ שי א ו  מש- גילה ארצות־הברית, ו
 שנהרג אויב חייל כל על כי ההגנה רד ^

ה החיילים ירו השניה, העולם במלחמת
רובה. כדורי אלף 50 אמריקאים

★ ★ ★
עצים מרוב

 סטו־ הסביר ארצות־הברית, אל״צנטרו, ן■
 ולא במדבר תעה כיצד לגיאולוגיה דנט •4

״איבדתי חזרה: דרכו את למצוא היה יכול

 בתל־אביב, בנין עבודות ומקובל: נורמלי
 ציור לימוד הבריטי, השמיני המחנה שרות

 גח״ל, של מפקד־כיתה העממיים, בבתי־הספר
 הוא שם לצרפת, הכניסה אשרת — ולבסוף

.1950 מאז ידידתו עם נמצא
 אומרים ואינם כמעט סיומה של ציוריו

האהו נושאיו לראשונה. בהם למסתכל דבר
 וגם — ומכונות ציפורים הם ביותר בים

 המבקר למכונות. במקצת דומות הציפורים
 במוזיאון השבוע שנפתחה ציוריו, בתערוכת

ה המקצועית מרמתו יתרשם בתל־אביב,
 מטיב פחות יתרשם הצייר׳ של גבוהה

 להביעם. מבקש שהוא הרעיונות
של ציוריה הקודש. מארץ קודש

 חברה, של מציוריו שונים )26( בריזל בלה
 צעירה בלה, ממנו. שונה עצמה שהיא כפי

ירו משפחה בת היא חיננית, שחרחורת,
 נעוריה בארץ. חמישי דור עתיקה, שלמית

כ לתל־אביב, עברה ממנה בטבריה, עברו
ו ציור ללמוד עז ברצון מצויידת שהיא

 זה בשטח הראשונים צעדיה את פיסול.
 מסתכלת כשהיא הכינרת, שפת על צעדה

 פני על עיניה מראה את ומשרטטת מסביבה
גדולים. לבנים דפים

קדו נושאים ורק אך כמעט מציירת בלה
 עשו דתיים, לציורים הצמא בעולם שים.

מבק על בייחוד ניכר, רושם מייד יצירותיה
נוצריים. רים

 זו, צעירה ישראלית בציירת מצא ״התנ״ך
 באחת נאמר — חדש״, מלבלב ביטוי כלי

 הפאריסאי כתב־העת של הביקורת מרשימות
נת דומות, נלהבות ביקורות אר. לאמנות
 שוודיים, בלגיים, צרפתיים בעתונים פרסמו

עבודו תצוגת לאחר ויפאניים, אמריקאיים
ש כהים, בצבעים לצייר מרבה בלה תיה.

בו רקע המהווה הכחול, הוא בהם הבולט
עבודותיה. לכל כמעט לט.

ב מציגה אינה בלה אותו נוסף, שטח
תחרי הוא בתל־אביב, הנוכחית תערוכתה

 שיריו ספר את המעטרים בשחור־לבן, טים
 פאר בהוצאת שהופיע הלוי, יהודה של

 רושיה, דיו בידי שתורגם הספר, בפאריס.
 בהוצאת לאור הוצא יהודי־צרפתי, משורר

״הו בפאריס. מודרניות לאמנויות המוזיאון
 נקנו מהם ושנים אקסמפלרים 150 צאנו

 רוטשילד הבארונית ידי על ל״י, 400 במחיר
 148 שאר בפאריס.״ הישראלי והשגריר
כולם. ונחטפו ל״י 150ב־ נמכרו הספרים

 הייתי כך כל שלי, הכיוון חוש את לגמרי
האזור.״ של מפה בשירטוט עסוק

★ ★ ★
ז8 חלומות

 קו את עצי מאיר עבר ירושלים, ך*
לי נשכב שיכור, כשהוא הנשק, שביתת

 הלגיון, עמדות לפני ההפקר, בשטח שון
הו לשם בבית־הכלא, היום למחרת התעורר

שיתעורר. מבלי המשטרה על־ידי בל
★ ★ ★

אש״ל
 שו־ הגיש ארצות־הברית, ךיסנטה־פה,

נסי הוצאות על חשבון בית־הסוהר מר -1
 לא הסכום כי תשובה קיבל במכוניתו, עה

 לאחר שבוצעה שהנסיעה, מאחר לו, ישולם
 את חטפו מבית־הסוהר, ברחו אסירים ששני

קילו 400 בה ונסעו מכוניתו ואת השומר
בתפקיד. נסיעה היתד, לא מטרים,

*
הגצחון שיער

 ש־ החברים אחד זכה בית״השימה, ^
ל מגולח כשהוא האוכל, לחדר נכנס ^

 חצי ולפני היות סוערות, לתשואות משעי,
 אך לגלח נדר שאותו זקן, לגדל החל שנה
צה״ל. בידי עזה כיבוש עם ורק

★ ★ ★
מהימן מקור

 הסבירה ארצות־הברית, לום*אנג׳לם, ף*
 כספים הוציאה מדוע אלגרטי פורטיה ■4
 לי קרא ״בעלי פסיכיאטר: אצל ביקורים על

 באמת אני אם לראות רציתי ,משוגעת׳ תמיד
אותי!״ משמיץ סתם שהוא או משוגעת

★ ★ ★
מאית סלט

ב, כי א * ל א  של הישראלי הסניף החליט ךי
האי מן להוציא העולמי הטבחים איגוד *1

ש לאחר גיאורג, ניקו הסניף, נשיא את גוד
 ההזמנה את הסניף מחברי העלים כי התברר
 שנערך המיוחד, הבינלאומי לכינוס שקיבל

 המאיונז, להמצאת שנה 200 במלאת בפאריס
לעצמו. הנסיעה את והעניק

וכרם כריזל ציירים
ונפש •צפור

 999 הזה״ ״השלם תשבץ פותרי בין יוגרל לירות עשר פרס
 האיש .1 מאוזן:

 נצי פרי את המוסר
.6 לנאצר! צה״ל חון

 הארץ! בצפון נישא הר .8 גודל! ד. מעלה!
 .14 גבעתי; .13 המתפוררת! הממלכה .11

בל .16 והכדור! הדפום אות עשויים ממנה
 סיס־ הורגת .19 חבש! .18 עשן! אין עדיו,
 שולט סעוד .26 שקספירי! מלך .24 רא!

 מסימניה ״30 אנגלית! מכונית .28 עליה!
 מודל, .32 הבירוקרטיה! של המובהקים

 האמנות! סמל .36 רחל! אחות ,34 בעברית!
 מין .43 הזבן! עומד לידו .39 שללו 37

 .46 העתיקה! לירושלים מסביב ,45 קול!
 מין .50 בעברית! אנרגיה, .48 היכלמו!!

 עצם! שמית היוצרת הברה .52 מתכת!
עתיק. מדברי מזון .53

 א־ .9 הרצועה! קצה
ש העולים .10 ריה!

 ״בית היתד, סיסמתם
 ונלכה״! לכו יעקב

במד היישובים .12
 .15 עזה! .14 בר!
 רציניות! קרניים בעל

 .18 בעמק! יישוב .17
 עיראק! בצפון מצוי

מ בערבית מה, .20
 ראש .21 דוברת!

 .22 אסיאתית! מדינה
או .23 הים! שפת

 אבנעד; מוכרת תה
 קונהו שור ״... .25

ב אבוס — וחמור
הסב .27 עליו!״!

 .29 עשיו! של תא
ש כתב עלייתו על

תב .31 לביא! למה
השי שיר של לין

 הע־ גדר .33 רים;
 זה מחומר שוייה

 35 רצינית; די היא
 הבריטי! האויר חיל
 בכנסת! לאחרונה שנדון החוק נושא .38
 אולר! חצי .41 פייארברג! של שאלתו .40
 היפוכו .44 פשוטה! יותר בעברית לבב, .42
 .47 המערבית! גרמניה בירת .46 שלום! של

 הכנסת ישבה זה לשעבר תל־אביבי בקולנע
 שד! השדפון היה בלעדיו .49 הראשונה!

״, .50 .. ן. אי  פועל .51 אסתר! במגילת ״
 .55 ענב! בכל .54 צבאי; לחן .53 מטויד,;
מרכז־אמריקאית. מדינה

 .2 כזה! היה נוג׳ אימרה .1 :מאינן*
 אוניברסיטה .4 מיובש! חציר .3 שלטון;

ל־ ראה .6 ספרים; הוצאת .5 אמריקאית!

נבון אידן הו1
 חבוב אילן ביותר. הצעיר המשפחה בן

נלהב. כדורגל ושחקן גדול שויצר וחצוף.
 ונוסף לבר־מצווח אילן יהיה הבא בחודש

 יש הגדול היום לקראת שלו הבקשות 999לי
 בר־ חליפת את להכין אחת! בקשה עוד לו

 ושרת׳, טלמן אצל ודק אך שלו המצווה
 אמיתי. גבר יהיה הוא אומר, הוא אז, כי

ושלום. עוזי אבא. כמו בדיוק

ושותי טלמן
99919 הזה העולם


