
מגפ ולרגליה מקסי בשמלת לבושה כשהיא
 נערכה הערב בתום # גבוהי־עקב. יים

 הורא־ למועדון הוקדשו שהכנסותיה הגרלה
 פודל כלב היתה בהגרלה הזכיות אחת ייטי.

 יכול שלא אמריקאי מיליונר בו זכה שחור.
 לארצות־הברית עמו הכלב את לקחת היה

 פומבית. למכירה אותו הציע כך ומשום
 ל״י 350 של בסכום לבסוף נמכר הכלב

 לא הוא גם אבל אחר. אמריקאי למיליונר
 אותי נתן הכלב, את עמו לקחת היה יכול

(מילו אלוף־מישנה לשולחן, לשכנו במתנה
 4!׳ מגן־דוד־אדוס. מנהל *שני, יצחק אים)

קאו מירח הישראלית הטלביזיה במאית
ש מהעוצר העיקרית הנפגעת היתר, פמן,
 החבלה בעקבות ירושלים, מזרח על הוטל
 במזרח המתגוררת מירה, מחנה־יהודה. בשוק
 אליה מסיבה, שישי ביום הכינה העיר,

 לא מהמוזמנים איש איש. חמישים הזמינה
 נשארה ומירר, העוצר בהפרת להסתכן רצה

והמשקאות המזון כל עם לבדה
שהכינה.

להתקדם
אחורנית!

 ל־ הריאקציה — לבוא מוכרח היה זה
 השבוע קרה וזה ערבי־הראיונות. מגיפת

 שם כשנערך ינוקא, משה של במועדון
בזה ראיין ינוקא אנטי־ראיונות.״ ״ערב
 מהם אחד שכל שונים, טיפוסים זה אחר

 בכל הנצחיים המרואיינים על פארודיד, היווה
 כן מחופשים. באו רובם הראיונות. ערבי

יחילצ׳וק גזשה הקצב הופיע למשל
מגמ כשהוא החרשים־אילמים, אגודת כנציג

 סטולוכי• מייק יחסי־ד,ציבור איש גם•
פיאה בעלת לאשר, מחופש הופיע צקי,

 הוא הבאסקי. העם נציג בתור בלונדית
 ינוקא תירגם ולבסוף שעה .רבע במשך צעק
 במיוחד שהתרשם אומו ״הוא דבריו: את

 שהפך נתן, אייכי • בארץ.״ מהשקט
 ביאפרה, של המושיע למלאך לאחרונה

 לפני ימים. שלושה של לביקור לארץ קפץ
לו ממתינה שם להולנד, בדרכו שעזב

מצרכים טון אלפים חמשת עמוסה אונייה
ו האמרגן לכבודו ערך לביאפרה, ק ר  מ

ן מ ׳ ג ר י  מסיבה באותה פרידה. מסיבת ת
 נפל שלא היחיד היה היא כי מרקו גילה
 שניסה אייזנר, הוואיד הנוכל של בפח

ל לקחתם כדי ישראליים אמנים להחתים

 חכמי ליאורה הרקדנית • אחורה!!״
 מפתיעה יום־הולדת למתנת השבוע זכתה

 דני צירלין. דני השקדים מגדל מבעלה,
 שליאורה השעה הגיעה כי למסקנה הגיע
 דאף מכונית במתנה לה קנה עצמאית, תהיה

אוטומטית.

השבוע פסוקי
בתרעו אילץ אפרים התעשיין •

הרכבת מפעל מנהל של הצעתו על מת

1 11• , ״י, 1 , ,״(
בהמון בודדה

 דרש אייזנר עם בפגישתו ארצות־הברית.
 איי־ מיסמבים. בעזרת להזדהות מרקו ממנו

ר הזמר * וברח. רגליו נשא זנר ד  עו
 אלכםנדרה הזמרת עם שהופיע זמיר,
 בנערה אותה והחליף ממנה נפרד בצמד,
 בת־ עם כשהופיע תמירה. לשם העונה

 כן■ דן של ראיונות בערב החדשה זוגו
 את ושכחה הזוג בת התבלבלה אמוץ,

 החל־ף כי הסביר עודד השירים. אחד מילות
 התקדמות.״ ״לצורך שלו הפארטנרית את

מתקדם ״אתה הצופים: אחד לעברו צעק

עבו לספק שובינסקי, י. מתחרה, מכוניות
 שוביג־ של נפח אהיה ״לא :למיפעלו דה

סקי.״
:קופל פנהס המשטרה מפב״ל •

 יותר אבל — בצידה שכרה השוטר ״עבודת
בצידה.״ מדי

 משה של נאומו על לכץ פינהם •
המוח השטחים בעיית על בבאר־שבע דיין

 מעשה של הברחה נסיון זה ״היה : זקים
 באר־ של הלילה בחשכת קובע, פוליטי
שבע.״

ם ₪ ח ף ? ₪

 דבר שם — ״דורינא״ סריגי
ה בחנויות ת האופנ י ל י ע ה  

ת בכבוד מיצגים בארץ,  א
תבל. ברחבי ישראל אופנת


