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 להסתירו. או בו להתבייש צורך שאין הספר
אלגנטי זאת עם יחד אך ביותר ומתקדם נועז ספר

ת ועניני מלא הסבר מלווה ותנוחה תנוחה בל י ר ב ע  ב
 תרשימים), (כולל אברי־המין על מיוחדים פרקים בתוספת
־מגיעה. ואמצעי המיני הסיפוק
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תמרורים
ם י ל ה נ ן מ מ ו  השמן השחקן ♦ ר

 מזמן לא שהתגרש ),55( וולם אורםץ
 לנהל הספיק וכבר — פאולה מרעייתו

 יכולות שהיו צעירות עם רומנים כמה
והצעירה — גילן מבחינת בנותיו, להיות

 אוג׳ה. ,18ה־ בת היפהפיה היוגוסלבית
 אוג׳ה בחברת תלם הגיע שעבר בשבוע
 סידרת לעשות מתכונן הוא שם לרומא,
האמריקאית. הטלוויזיה עבור סרטים

ם י ד מ ו א ע ש נ י ה  אחרי . ל
תאו להם שנולדו

פא מיאה מים,
 לשעבר אשתו רו,
 סינסרה, פרנק של

 התזמורת ומנצח
 פרכין אנדרה
אחרי מיד שהודיע

 ״אנחנו כי הלידה
 שמח ואני מאושרים

 למיאה כי להודיע
 שלום, ולתאומים

 היתד, הלירה וכי
כש יחסית.״ קלה,
 בדעתו אם נשאל
 מיאה, את לשאת
 חושבת שאינה הקודמות, הודעותיה למרוח

 בהחלט. ״כן, השיב: קרובים, נישואין על
 את שאקבל לאחר מייד לאשה אותה אשא
 דורי.״ מרעייתי, הגט

ו א ש י  בטקס קליפורניה, במאליבו, ♦ נ
 ג׳ייסון והבמה הקולנוע שחקן אזרחי,

 ),26( אורןונר ולואיז )47(. רופארדם
 נישואיה הם אלה טלוויזיה. בחברת העובדת

 ברביעית ונישואיו לואיז, של הראשונים
 מלורן לאחרונה שהתגרש — רובארדס של

נישואין. שנות שמונה לאחר באקאל,

ע ב ן ת י הצר הקולנוע שחקן ♦ לד
 שחקן את כלמונדו פול ז׳אן פתי

 הצרפתי הקולנוע
השנ דילון. אלן

 יחד הופיעו יים
בור־ המתח בסרט
וי שימש בו סלינו,

כמפיק. גם לון
השג שבין בהסכם

ר׳
דילון

 הפיר־ כי נקבע יים
תת לסרט סומות

 לסירוגין, פרסמנה
 הסרט שם כשמעל
 של שמו פעם מופיע

ברמוגדו שמו פעם בלמונדו,
 שם ופעם וילון של

זהה. בגודל שניהם,
 השמות פורסמו הסרט, מודעות כשהופיעו

 בהן מודעות באותן אך — להסכם בהתאם
 בלמונדו של שמו רק להופיע צריך היה

 בלמונדו כמפיק. דילון, של שמו גם הופיע
 נאמר שכן — הסכם הפרת זוהי כי טוען

 שמו רק יופיע מודעות .שבאותן במפורש
 להתפשר, מוכן היה שלא וילון, שלו.
 הפקת על משנה למעלה משך עבד כי טען

כמ ששמו, הוא זכאי כך ומשום הסרט
המודעות. בכל יופיע פיק,

ר ט פ  בגיל קחליפורניה, בטקולה, ♦ נ
 ספרי מחבר גארדנר, סט;לי ארל ,80

 מייטון פרי הפרקליט שגיבורם, המתח,
 העולם. ברחבי מיליונים של לחביבם נהפך

 הדהים במיקצועו, עורך־דין שהיה גארדנר,
 הכתיב הוא העצום: בפיריונו העולם את
 שנים והיו מזכירות לשמונה ספריו את
 של המו״ל בשנה. ספרים ששה כתב בהן

 כי מסר מורו, וויליאם חברת גארדנר,
 ב־ נמכרו גארדנר של ספרים מיליון 167

 ומיליונים 1969 עד בלבד ארצות־הברית
 הספרים אחרות. בארצות נוספים רבים

 140 כתב גרדנר שפות. 23ל־ תורגמו
 פרי בעלילות עסקו 80 שמתוכם ספרים
דרייק. ופול סטריט דלה מייטון,

ר ט פ  מייסד ,83 בגיל בתל־אביב ♦ נ
 ומחלוצי מצקין להלבשה המסחר בתי רשת

 אברהם — בארץ ההלבשה תעשיית
 לארץ עלה וילנא, יליד מצל,ין. משה

 בית את בתל־אביב 1929ב־ והקים 1922ב־
 במשך גברים. להלבשת הראשון המסחר
חנו רשת והקים עסקיו את פיתח השנים

הארץ. רחבי בכל לבגדים ומתפרות יות


