
נפגשים גורלות
בשמיים

עיר־ ראש כן־עמי, עובד של בטירתו
ה מארש צלילי נבר מהדהדים נתניה, ת

 בתור הראשונה כפולים. ובאלןורדים חתונה,
 בנות לשלוש אס ניצה, הבכירה, הבת היא

 מספר לפני רק שהתגרשה ),3ו־ ,6 ,9(
 עתה המתגוררת היפהפיה, ניצה חודשים.

 יוצאת בתל־אביב, שכורה בדירה בנותיה עם
 וולטש אורי של בחברתו בקביעות עתה

ה הצנזור לשעבר שהיה מי כסוף־השיער.
 אב!" מפעלי מנהלי עם כיום ונימנה ראשי,

 מאשתו שהתגרש אורי, דמון. במיצפה וסיד
• י3 ב! לבן אב הוא שנים, בעשר לפני
 הבת גס

 מלאו שטרם
 חיל־האוויר,

 היא נשנה
איש־החדשות

סער.

כך־עמי, ליאורה הצעירה,
כ כחיילת והמשרתת ו,8 לה

 מזה קרובים. נשואין מתכננת
 של בחברתו בקביעות יוצאת
ה קול־ישראל, של בי טו

★ ★ ★
ב השבוע נערכה ביותר מפתיעה פגישה

 זה היה לונדון. של בנמל־התעופה מטוס
 גור־ אילי החיפאי התיאטרון כששחקן
 להצגת לחזור כדי למטוס עלה ליצקי
 וקפא למטוס נכנס הוא בחיפה. הפישפש

 בדמות אילי הבחין הנוסעים בין מקומו. על
 אש־ אלמגור, גילה של דמותה סוברת,

 בניו- אותה העלתה הגורל שיד לשעבר, תו
ארצה. אילי טס בו המטוס אותו על יורק
ש־ גילה, ואילו מפיו. הגה הוציא לא אילי

ב פרצה ממנו, פחות לא מופתעת היתה
 נוסע ״אני באן?״ עושה אתה ״מה שאלה:
אילי. השיב הפישפש,׳׳ להצגת
 בני- בין הקצרה השיחה הסתיימה בנך

ביני דיברו לא חודשים שמזה לשעבר, הזוג
הס בלוד, לנמל־התעופה הגיעו נאשר הם.

 זוממים ני בחששו הצלמים, מפני אילי תתר
פיקנטית. בתמונה לתפסו

יאוזו״ס אוי
)1) ן ב <1(0 ת1(1 ו

נעמיס..מיאר שלוש
 שמואל התל־אביבי, נער־השעשועים

ז (קראום)  קבוע למינוי כמעט הפך ),28( עו
 יחסיו בשל שוב אירע זה הפעם הזה. בטור

 הקטנה האמריקאית הרקדנית נערתו, אל
וחצי. שנה מזה חי הוא עימד, כ״ץ, ג׳וזי

ב השניים יצאו השבוע הערבים באחד
 הקטן בביסטרו כוסית לשתות ידידים חברת

מיטי הם עוד דיזנגוף. שברחוב פורטו־ריקו,
 שלוש לפתע נכנסו ולמקום ביין ליבם בים

 עתיק. מקצוע כבעלות הידועות נערות,
לפלר החל שמואל

שהכ דבר עימן, טט
 את מאוד עד עיס

 ״אם השקטה. ג׳וזי
 להתעסק רוצה אתה

״ת צעקה, איתן,״
 כשלא זאת עשה
כאן!״ אהיה

 היה לא שמואל
 מעין לתגובה רגיל

 ״את אמר: הוא זו.
מ מלוכלכת יותר
 על סטרה ג׳וזי הן!״
ג׳וזי לה סטר הוא לחיו.

זינקה היא פעמיים.
 ידו אבל רצה, היא אחריה. הוא החוצה.
 החלה והיא האוזן על דווקא אותה השיגה
 שצנחה עד לשמוע!״ יכולה ״אינני לצעוק:

המדרכה. על מעולפת
 זמן כעבור לביתה. אותה הביאו ידידים

 להדליק רצה הוא שמואל. גם הגיע קצר
ה ״איפה גפרור. לו היה לא אבל סיגריה,

שאל את ששמעה ג׳וזי, שאל. שלי?״ מצית
 ״נתתי בקינתור: השיבה אחת, באוזן תו

ב שתיים בשעה ואז, שלי!״ למאהב אותו
ה כל את ג׳וזי של צעקותיה העירו לילה,

 עד אבל המשטרה, את הזעיקו הם שכנים.
ורג מזוודותיו את שמוליק נטל הגיעה, שזו
תלונה. כל הגישה לא ג׳וזי והסתלק. ליו

 ביניהם, הקודם הריב את אז זכרה אולי
להת ג׳וזי איימה אז דומה. רקע על שנערך

 חששה אולם הים, מי לתוך נכנסה אבד,
 את הגיש לא שמוליק אז ויצאה. להצטנן

התלונה.
שמיע אליה שכשתחזור אומרים מכריה

ש — ליבה קול את שוב תשמע היא תה,
אליו. אותה יחזיר

 שהופיעה — חבס דיצה בלטה ביניהם
 ככפי־ נראית היא בה חומה, נוכרית בפיאה

 רינה קארדינאלה. קלודיה של לתה
 ב־ השוהה בעלה, ללא הופיעה יעקובסץ

 היתד, אחרת מסקרנת יפהפיה ארצות־הברית.
הבלונדית. יודר,וספקי ארמנדה

 אותו ההאלי־גאלי, ריקוד היה הערב מסמר
מה אחת כל עם מהנוכחים אחד כל רקד

 מנע בחוץ שירד השוטף הגשם רק נוכחות.
החוצה. פעם מדי להעלם זוגות מכמה

 ביומון השבוע שפורסמה קטנה מודעה
 בכלל, בירושלים גדול רעש עוררה הארץ,
 בה: נאמר בפרט. קול־ישראל עובדי ובקרב

 נאמנה ברכה שאו לוסין. וליגאל ״לז׳יז׳י
מקול־ישראל.״ חבריך השלישי. להולדת

ל שלישיה לידת של המשמח המאורע
 רחבי מכל גלים. היכר. קול־ישראל שדרן
 איחולי יגאל של לביתו להגיע החלו הארץ
 עובד בה אמפא, חברת לב. מקרב ברכה
 נכונותה את מייד הביעה יגאל, של אביו
יתל שלא כדי המאושר, האב לעזרת לבוא

צאצאיו. של הראשונים בסידורים בט
 ששם הקטן הפרט נשכח התרגשות מרוב

 שייך זה וששם ז׳יז׳י, אינו יגאל של אשתו
ה המליטה שאומנם שלו, לחתולה בעצם
 יגאל חוכך עכשיו חתלתולים. שלושה שבוע

 לדין, חבריו את לתבוע לו כדאי אם בדעתו
 ממודעתם. המתרמזים הרמזים על

★ ★ ★
 יש שכיט עדנה לשדרנית־תסריטאית

 סוף־ לטיולי פעם בכל להעלם משונה: טבע
מת לפעמים מוקדמת. הודעה ללא שבוע
חוד לכמה ומגיעה קצת, החופשה ארכת
 ל־ עדנה של עקבותיה הובילו הפעם שים.
כ לשהות עומדת היא שם בריטניה, כיוזן

 שיש טוענים מידידיה וכמה ימים, עשרה
 עדנה חזרה הקודמת בפעם בגו. דברים

הפ איזו כולם מנחשים עתה חדש. אף עם
הפעם. מכינה היא תעה

★ ★ ★
 החל הגבוהה החברה של הצעיר הדור

 הנשף תוססים. חיים סימני ולגלות להתארגן
למיליו רק היא אליו שהכניסה העונה, של

 שישי ביום נערך זוגם, ובנות צעירים נרים
 נתין גליקמן, אורי של בחוזילתו האחרון

המר החברה מבעלי אחד של בנו אמריקאי,
 הגברים אחד כיום שהינו להשקעות, כזית

 שבתל־בנימין, בחווילה בארץ. המבוקשים
הת קומות, שתי פני על המשתרע באולם

 כבר יכולים הצעירים שהמיליונרים ברר
איש, 120כ־ שם היו לכנסת. רשימה להרכיב

אפרוני
ץמצזיי

 היה השבוע במדינה ביותר הנערץ הגבר
 לשלושה ואב נשוי ,41 אפרוני, אוסקר

 .15 בן כבר הוא ביניהם שהגדול ילדים,
לוה בעיניים גיזרתו את בחנו נשים מאות
 וכמה שלו החן לתנועות מחאו־כף טות,

אחריו. מלשרוק בקושי התאפקו אפילו
 צריך אוסקר היד, זו בהערצה לזכות כדי

 האופנה בתצוגת כדוגמן להופיע להסכים רק
 הוא שרתון. במלון שנערכה סופרכל, של
 שם המסלול, אל פעמיים הכל בסך יצא

 יציאה כל עבור קיבל גבריים, סודרים הפגין
 הנא צ׳כיה, יליד אוסקר, ל״י. 15 של סכום
 להופיע דם לו שיש במדינה היחיד הגבר
הקשישות. הצופות של הרעבות עיניהן מול

 ״כשאני אותן. רואה אינו הדוגמן אבל
 אשה,״ אף רואה אינני המסלול אל יוצא
 שאני כפי ללכת משתדל ״אני טוען. הוא

 — מוגזמות תנועות אעשה אם ברחוב. הולך
 רוצה ואני שלי. הגבריות כל את אאבד
גבר.״ להראות זאת בכל

 שאר בין בטעות אותו יכללו שלא כדי '
 אוסקר נוהג מופיע, הוא עימן הדוגמניות

 הוא ההופעה. בשעת בפיו מקטרת להחזיק
 כמו יפה להיות צריך אינו שדוגמן סבור

 חושב אני הופעה. לו שיש ״מספיק דוגמנית.
הופעה.״ ולבעל למעניין עצמי את

ב אוסקר עוסק בתצוגות, מופיע כשאינו
נע־ בידי המיוצרות לילדות, שמלות הפצת

דהתחתן ציווה הבמאי
 לבש בנמל־חיפה, סוור אומני, שמואל

 חליפה. — בחייו הראשונה בפעם השבוע
ה של החגיגית בהצגת־ר,בכורה זה היה
 משחק הוא בו הגיבור, אשת הישראלי סרט
 שיש ומכיוון הראשיים. התפקידים אחד את
 על אותה לשים יאלץ הוא חליפה, כבר לו

ש בעת כשבועיים, בעוד נוספת פעם עצמו
שחר־ אחות של אצבעה על טבעת יענוד

 ואני סדירים, חיי־מין זה לי שדרוש שמה
 לי.״ אומר שפיטר מה תמיד מקבל

 לאשליות. מקום אומני הניח לא לכלה
כשיתח לשבוע, מהבית להעלם מסוגל ״אני
 אני לצנחנים. הלכתי לי כשהתחשק לי. שק
 בצה״ל, טוב הכי הצנחן שהייתי אומר לא

 הלכתי פעם הטובים. אחד שהייתי בטח אבל
לשם הביאה אחת אשד, לקולנוע. ידידה עם

וראנצט פריי בין הבכורה, כהצגת לעתיד, וכלתו אומני
בחיפה, רנזב״ם מבית־ד,חולים ויפר,פיה חורת

כ״ץ. •טרה
 היתה לא הבכורה שבהצגת בטוח ״אני
 ״הכרתי אומני. מצהיר ממנה,״ יפה בחורה
 היה לא פעם אף אבל שנתיים, לפני אותה

ברצי יוצאים אנחנו עכשיו אליה. זמן לי
ש חושבים כולם זהו. חודשיים. כבר נות
ומעלי קרניים לי צמחו כוכב שנעשיתי מאז
 סתם אני אבל עלילות. מיני כל עלי לים

אחות.״ עם שהולך בחור
התס היא שהענווה מכך להבין צריך לא
 פירסומת, אוהב שאני יודע ״אני שלו. ביך
 בדרך־ אני לה. להשתעבד מתכונן אינני אבל
לי.״ שמתחשק מה עושה כלל

 עניין כמו הכלל, מן יוצאים כמה יש אבל
ה של לדעתו אומני נכנע כאן הנשואין.

לי אמר ״פיטר פריי. פיטר שלו, במאי

או וזרקתי לסדרן צעקתי שלה. התינוק את
 להינות סוף־סוף הצלחתי ואז מהאולם תם

 אותי עזבה שלי שהחברה כמובן מהסרט.
 אדם, פרא שאני טענה היא הסרט. בסוף

 בשעת אחד, יום להיות. יכול שבהחלט מה
 גם נסעו בה במכונית, נהגתי ההסרטה,

 הייתי דאנצט. ובתיה יטמר גדעון
ל עד המכונית את לקחתי אז עצבני. נורא
 למים ונכנסתי התפשטתי הכינרת, שפת

 גם מסוגל שאני נכון שנרגעתי. עד ערום,
ל הופך אני אז דווקא אבל המון, לשתות
הביתי.״ טיפוס

מס אומני אין הקרובים, נשואיו למרות
 לפחות להן משאיר הוא ממעריצות. תייג

 מי לכובעים. מת ״אני אחד. פעולה תחום
 לי שתשלח כדאי אליה, טוב שאהיה שרוצה

מעניין.״ כובע איזה קודם

 ישראלית אהבה
הרוסי לרקדן

למשמיצים. תקווה אין
ביקורו בשעת בארץ כו

 האגדות כל
הרקדן של

שהיל־
הרוסי

הגרמני כעיתץ דנורייב אדווה

מת־ אינו הוא כאילו גורייב, רודולף
הוכ בלוויית השבוע התנפצו בנשים, 1ענ״
השבו דווקא זאת לעשות סרח חותכת. חה
 אילוטטריר־ בונטה רב־התפוצה הגרמני עון
 בן לרודולף כי הרחב לעולם שגילה טה,
ה להקת של הראשי הרקדן לשעבר ,25ה־

אהו בישראל יש בלנינגראד, קירוב אופרה
 ה־ כתב — עזים רגשות רוחש הוא לה בה,

עם בארץ הראשון ביקורו מאז — עתון
קווכאם, דה המרקיז של הבאלס להקת
שנתיים. לפני

 אלא אינה האהובה הגרמני, העתון לדברי
 שהתפר־ החיפאית הצעירה אדווה, נעמי

 וכמודל בבת־גלים, תת־מימית כדייגת סמה
 מדוע לספר יודע גם העתון לציירים. עירום
 מברית־המוע־ בשעתו שברח נורייב, אוהב
הממ הבאלט להקת עם כיום ומופיע צות

 דווקא פונטיין, מרגוט של לצידה לכתי
 מחיפה: שחורת־השער היפהפיה הצעירה את

 כמוני!״ ממש — פראית כה שהיא ״משוס
הס המחמיא, הבינלאומי הפירסום למרות

 ידידים. סתם ״אנחנו מתוכנו. נעמי תייגה
שלו.״ המארחת רק הייתי
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בתצוגה אפרוני דוגמן
בדוג עוסק שהוא למרות עיוזרות. רות :

 מתרגש עדיין הוא שנים, 4 כבר מנות
 אשתו. קינאת בגלל רק ולא הופעה, כל לפני
 דוגמן בארץ פעם היה אבל איכפת. לא ״לה

מ ממנו. צחקו וכולם ללכת ידע שלא אחד י'
צחקה.״ לא אחת אף עוד ברוך־השם, מני,


