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 סתט חשיש שמסיבות למשל, כמו, דברים.
באופנה. כבר אינן

 עונות- מסיבות זה היום, שהולך מה
 ציפורים שתי תופסות כאלה עוגות חשיש.
 חשיש. וגס אוכל, גם בהן יש אחת: במכה

ושעשו לחם חכמים תלמידי בין שקורין מה
אחת. במכה עים

 מספרים המסיבה, משתתפי מבין אחדים
 העוגה, אחרי גבוה, בך כל התרוממו לי,
 לחזור על־מנת הלילה כל להם שלקח עד

לאדמה.
 אם זה בינתיים, לגלות, הצלחתי שלא מה
 באותה רעב היה, לא או היה, עצמו טופול

מסיבה.

 מחיים שקיבלת' האחרונות החדשות
, ל ו פ ל העו הקולנוע בצמרת שלנו האיש ט

ועליז. טוב במצב־רוח אותו מצאו למית,
 אינו הפטריוטיות, בנטיותיו הידוע טופול,

ישר עם לשמוח הזדמנויות להחמיץ נוהג
בגולה. אחרים אלים

 התרחשה לזה שלו האחרונה ההזדמנות
 שערכה במסיבה שבועית, כמה לפני בלונדון

 יירם של לשעבר אשתו כייטנר, ונדי
, י נ ל ו ב היושב לישראלי כיוס הנשואה פ
גרמניה.

 ששהותם הישראלים הוכיחו זו במסיבה
 חוגים עם המגע תכלית. חסרת אינה בזזו״ל

טופולהרבה אלה ישראלים לימד אינטרנאציונליים
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|להעפ<ל ממע\<ך המעפ<ל
ת בחברה א ר ק הה, הנ בו ת ג טו בלט שונות נשים מנ ת ת, שונים. בדברים לה סו  מנ

ת. חו מצלי ת יש ו עו דו הן הי מי לו ה ם, בי הדרי ת יש הנ עו דו ת בדירתן הי ר א מפו  בנש- ,ה
ם ם, פי קרי ם הי בי ה א מ ם ב רי ק ת. לא הי ת כל בקיצור, פחו ח ת א ו חי מ מו ה שלה. ו

כרמלה
ת שתיים, ויש עו דו רי בבגדי הי אביז ם העור ו מי סי ק מ ם שלהן, ה מי הי ד מ ש ה  ממ

ם. פיי תן לא פשוט ביו ת ני ם דברים לקנו מי ת, דו ם בתל־אביב, לא בחנויו תי לעי  ו
ל. לא גם ״ בחו

ם כאשר אלי ת שו ם א שתיי ה ה פ אי הן יש מ ה ל תי :הן עונות להן, שיש מ ל ב קי  ״
ה תנ מבעלי.״ מ
א. שנכון מה ק הן דוו ת קיבלו שתי ם א ם הדברי הבגדי ם ו רי הד ה הנ תנ מ הן. ב מבעלי

ה אבל טוב, פ אי ם קיבלו מ ת ם או ן הבעלי
הסיפור. מתחיל וכאן או,

פור ל הסי חי ת ם מ צ ע לפני. הרבה הרבה כאן. לפני עוד נ
ה הארץ כאשר ת ה עדיין הי טנ ה, ק מד ח מו ונ תנו, רבים כ אי ה הגיע מ רי  מהונג
שב אלמוני. מעפיל אכה לו פתח בתל־אביב, לו התיי מל ת־ טן, בי  גדול, ברחוב ק

ם עורות, לעיבוד ס תפר ה ט ו א ט ל א בחת. בתוצרתו ל שו מו ולשיא המ רסו  הגיע, פי
לת עבור כשתפר ה אצו קצונ ת. ה טי הברי

ם עם תן גם השני ח ת ל ה בן, הונגריה, עם שלנו, המעפי אחרי כמו  גם כן ו
ה. התגרש מנ ה מ ח לה הפריע שלא מ ף בשבילו לפתו ק של סני ס ע  בניו״יורק, ה
תו ולנהל ה שם או ח הצל ט גדולה. ב א ט ל א חד הפך ל א ם ל שי ם האנ שירי בארץ, הע

ם מגדולי \ מי ר תו ם״ ל״קרן ה מי טו אנ פ ם ה מני ז מו ה ת לכל מ בו סי מ  השגרירויות, בכל ה
וכר. וכר וכר

לאט אט, ו חל השנים, עם ל ל ה ם שלנו המעפי ס ר פ ת ה  מלבד אחר, בדבר גם ל
ם העור בדברי בחי שו מ תיו :שלו ה טיו ת. אני לגברים, הגבריות. בנ מתכוונ

תו התגורר שנים במשך ת בווילה אי אר מפו  לפני צעיר. רופא ברמת־גן שלו ה
ה 4 מ ם כ ר עזב שני טו ק ת הדו מן ובמשך הארץ, א או קצר ז ל ת מי מו א קו  של מ
ר 1 קטו ה הדו מ ה, אחרי זה שסולקו צעירים, כ  ־־ גברים שני נשארו שלבסוף עד ז

ם שניהם אי שו א. נ ק מאז, דוו ם ו ם ה עי פי לה מו ם בווי מיי שעון כמו בשבוע, פע

של
הכינורות

 בכניסה המפואר בית־הדירות את מכירים
 אמיתית, קונסיירז׳יה בו שיש זה להרצליה?

 מתאים, אישור בלי אחד אף מכניסה שלא
 הדיירים את המשמשת פרסית ובריכת־שחייה

מ באחת להתגורר הזכות ושעבור בלבד,
 פחות לא לשלם צריך המפוארות דירותיו

לחודש? ל״י 1300מ־
 חשוב דבר השבוע קרה הזה בבית אז

שכ קורן־גיינר כרמלה הזמרת מאוד.
האכסקלוסיביות, הדירות אחת את שם רה

שכחו ואל ה עד ,63 בן כבר שלנו שהמעפיל ת א ועשרים. מ
ה אבל כן, ה, י לכם להגיד בעצם רציתי מ : א ן ם כ ת ם, א בן, מביני  ששני כמו

ה הגברים ל א ם ה א אינ הן אל תן של בעלי שים שתי או ף בעלות — הנ ס  דברי או
ם העור סי ק מ תר ה בעיר. ביו

התייח? סאז אריס
בב בתנאים הנ״ל הדברים את עושה מניו־יורק: שלי האחרון הדו״ח

ושני אשתו בחברת רעים, לא לל מעמד להחזיק ממשיך סאן ארים
מזמן. לא שקנה חדש ובבית ילדיו, ואפילו ושר, נושם חי, הגדולה, בעיר

 עוד יש — מאי אלא
שלי. בדו״ח משהו,

סו מסתבר, ארים,
מ־ האחרון בזמן בל

פיצול־האישיות.
 מופיע הוא כאשר

יהודי, קהל בפני
יש שהוא טוען הוא

יווני. ממוצא ראלי
לא לקהל אבל
מספר הוא יהודי,
שהתגו יווני שהוא

בישראל. רר
— ארים בחייך,

 שיגל שלי, ילדתי עם
 בכלל מישהו — רזה

לך? יאמין

קורן
י גרמניה דוגמנית ידידה, עם שם וגרד,

 איתר, הביאה היא שגם כרזה, היידי שם
 את כרמלה כמו לחופש, הקטן בנה את
ילדיה. שני

וה האכסקלוסיבי הרקע אולי יודע, ומי
 ולתמיד אחת להחליט לכרמלה יעזור מבודד,

מתגרשת א ל או מתגרשת ן כ היא אם

חתונה
משטזזדת
קטנה
מאה

 שכסף שחושבים מאלה אתס גם
 אם טועים, אתם כסף? עם רק הולך
 אחרים דברים גם יש לידיעתכם, ככה.

בחיים.
הול הם גם יהלומים. למשל, כמו,

השני. עם אחד רע לא לגמרי כים
 תוכלו בעניין, ספקות לכם יש אם

 במו־ע־נ׳־ זה את לראות !יובא בשבוע
 ועוד — ביחד הולכים הם איך כם,
חתונה. עם

 חנה׳לה הם הנוצצים המאושרים
 ובתו להתעמלות מורה ),23( שניצר

 בארץ, היהלומים בורסת נשיא של
 בן הוא ובחיר־ליבה שניצר, משה

גרסה דן היהלומנים, למפשחת
 מוזמנים אליו החגיגי, המאורע

 במלון הבא בשבוע יתרחש איש, 1500
ה להורים ויעלה בתל־אביב, שרתון

 כבר ואני ל״י. אלף מאה מאושרים
 שהיהלו־ לכם, להבטיח יכולה עכשיו

 שם. שיבקרו היחידים יהיו לא מים
 יאפילו הזו בחתונה שיסתובבו השמות
היהלומים. על אפילו

 לפני התחתנה שאיתו השוודי־גרמני, מבעלה
שנים. שש

 בארץ, האחרונה בפעם כרמלה כשביקרה
מת ן כ היא שדי. טענה שנתיים, לפני

גרשת.
 שמה והודיעה כרמלה, התחרטה אחר־כר

 אשת־ של תקן על בגרמניה, אותה שמחזיק
הילדים. שני רק זה — איש

 יודע במינכן, שם, כרמלה את שיבקר מי
 שמחזיקים דברים כמה עוד יש כי לספר
 מועדוני־לילה שני למשל, כמו, שם. אותה

 ולה־לונוז. ליידי פייר מיי — סופר־אופנתיים
 של לטיפאני׳ס שנה לפני הפך האחרון זה

מינכן.
 מועדוני־לילה, שני עוד סתם אינם ואלו

 על טלפונים מיליונרים, חתיכות, בהם שיש
סט ומערכת פסיכדליים אורות השולחנות,
 כזאת לא היא כרמלה לא. או, ריאופונית.

אפ למשל, שלה, ליידי פייר במיי מפגרת.
 בשטח האחרונה המילה את למצוא שר

 תת־ צינורות של מערכת מועדוני־הלילה:
 פיתקאות להעביר אפשר שבעזרתם קרקעיים,
 70 עלה התענוג לשולחן. משולחן גורליות

משת זה כרמלה, לדברי אבל מארק, אלף
מאוד. לם

 של בשלב נמצאת כרמלה כן, אם כרגע,
 — יקרה במפתיע, זה, ואם להתגרש. כן
 בעיות בלי לפחות לארץ לחזור תוכל היא

 את שנר, לפני השכירה כשהיא כי פרנסה.
 ורנד לאדונים לה־לונה שלה המועדון

י שטראוב רנ ב  שם שיקימו האנסון, ו
שב הסכם, איתם עשתה מקומי, טיפאני׳ס

 לזכותה יעברו בתשלומים, ויפגרו מידה
 טיפ-אני׳ס על מבעלותם אחוזים אוטומאטית
 כבר לה יש שלה, החשבון לפי בתל־אביב.

 בתל־ טיפאני׳ט מועדון על בעלות אחוז 25
אביב.
 לבוא אפשר באמת בכים, כזה אחוז עם
דאגות. בלי לארץ


