
גלר רי1א לטובת 0:1 משפחה!
שכזאת

הר על כבר דיווחתי הקצרים בחיי
 הזה הסיפור אבל אהבה. סיפורי גה

סבהם. המדהימים אחד הוא
 בעוד שתיערך חתונה על בו מדובר

 וצדוק ב״ץ קני בין שבועות, מיספר
 היא יודע, לא שעוד למי קני, קראוס.
 כ״ץ ג׳וזי הרקדנית״זמרת של אחותה

 המלחין־זמר של אחיו הוא וצדוק
מסו לג׳וזי. הנשוי קראוס שמוליק

 אחים שני פשוש, בל-בך. לא ז בך
אחיות. לשתי הנשואים

1

קראום צדוק
ב נשואה היתה שבסיפור הכלה

 הנתנייתית פפה מסעדת לבעל עבר
 מופיעה היא ילדים. לשני אם והיא
 משני כאחד מדיאה בהצגת עתה

 בסוף האם על-ידי שנרצח הילדים
 החל צדוק לבין בינה הרומן ההצגה.

ש בתקופה גם ונמשך כשנה לפני
הסוהר. בבית ישב צדוק

 מבלה מאושרת למשפחה כיאה
החו בבית ג׳וזי, בחברת יחדיו, הזוג
 שמו־ של מיטתו ליד איכילוב לים
 ההתאבדות מנסיון המחלים ליק

שלו.

 לזמר גלר אורי בין שנה כחצי זה הנמשך האיתנים מאבק
לסיומו. השבוע הגיע שרעבי, בועז

 השישי ביום חגגה ,71 המים מלכת דוידסקו, איריס
 ענק כשלצווארה ,16ה־ הולדתה יום את כסית בקפה האחרון
 כשנה, מזה מידידה יום־הולדת כמתנת קיבלה אותו מכסף,

גלר. אורי
 שרעבי, לבועז אורי בין המערכה הסתיימה זה בשלב

גלר. לטובת 0:1 בתוצאה איריס, ניצבת כשבתווך
 כשנה, לפני התחיל ואיריס אורי של ההיכרות סיפור

 גת. בקולנוע סרט לראות ידידים בחברת הלכה כשאיריס
 על לדווח והחליטה חשוד תיק הקולנוע בפתח גילתה החבורה

 משם, לטלפן כדי הסמוך ג׳קי לקפה כשניגשו למשטרה. כך
 התיק לעבר טלפטיות קרניים ששלח גלר אורי את במקום גילו

כנכון. שהתברר דבר — כסף ארנק רק מכיל שהוא והכריז
 והשניים איריס בעיני לגיבור אותו הפך גלר של גילויו

 הזמין אורי כאשר אירים הכירה השני המחזר את התיידדו.
 השניים. בין נודדת היא שנה חצי ומזה במכוניתו לטרמפ אותו

 עיניה נפקחו ,16ה־ הולדתה ביום לבגרות, שהגיעה ביום רק
גלד ואורי דודיסקו איריםגלר. אורי :החליטה והיא

וכסף אהבה ) לעין גלוייה שמחה
מ פשטה השיער שחורת הצעירה

 את אחר־כך הראשון. הצעיף את עליה
 — ונו׳ וכו׳ — אחר־כך השני. הצעיף

 — בערך השלושים לצעיף שהגיעה עד
 שתיים: היו הן החזיות. תור בא ואז

 לאחר נוצצים. עם ואחת רגילה, אחת
התחתו תור הגיעה ירדה, שהנוצצת

 — שם וגם כפילות. היתה שם גם נים.
 ההתחלה לפי לשער היה שניתן כפי
בעיית. היתד, לא —

 מכאן? להמשיך אפשר כבר מה אז
שחר — הצעירה לה עמדה אחד בצד

 שאלוהים כפי בדיוק — ונאווה חורת
בדי אותה וגידל במרוקו אותה ברא
והת אנשים עמדו שני ובצד — מונה
הזאת. היצירה על בוננו

 לא המשך. יש זאת בכל אבל
 מפני לסיפור. אבל — לסטריפ־טיז

מועדון־לי- של הווי סיפור לא שזה

חדווה של האמיתית החגיגה
 היתה שסבר השבוע של החתונה

 עמרגי חדווה שד חתונתם ספק ללא
 בין .35ה־ בן דדלי והאורולוג )25(

 האורנים בגן שהסתובבו האורחים 500
בלטו שברנות־אביב

 בגין מנחם כח״
 אמדורסקי, !כני
פרנ ידידיה הרב
 מי־ ורכקה קל

 יורם ח-כ כאלי,
 ואירית ארידור

 כורשטיין, !מייק
 המונגו־ג׳רי ולהקות
הדרך. ואמצע
ה חדווה, הכלה

 הצמד של חצי
 היתה ודויד, חדווה

 דקה מאוד, נאה
 וחייכנית מאוד
ה בשימלת מאוד

 האמא גס כלולות.
שהסתו החתן של

 בין מאושרת בבה
 יפה נראתה החוגגים

ש בשימלה מאוד
 אשת של התופרת על־ידי נתפרה

 ניכ־ ריצ׳ארד ארצות־הברית נשיא
פון.

 מסיבה קדמה הנישואין למסיבת
 ב־ ודויד חדווה לצמד שנערכה אחרת

הופעתם סיום עם שעבר, מוצאי־שבת

הקסמים. מרבד במועדון החודש ככוכבי
 הזוג בני של האמיתית החגיגה אבל

ה ירח את הנישואין. אחרי התחילה
למשך שכרו שם ביוון, ערכו הם דבש

עמרני וחדווה דדלי

לנ מתכוננים הם משם יכטה. שבוס
הווי את שכרו בה לקליפורניה, סוע
ברנדו. מרלץ לש לה

 בווילה השניים שישהו בתקופה אגב,
 שלהם השכנים אחד יהיה בקליפורניה,

ודויד. חדווה שבצמד הגבר טל, דויד

 אלא — חששתם שאולי כפי — לה
הגבוהה. החברה על סיפור דווקא

 המופשט במיקרה הגבוהה, החברה
 :דיוק ולייתר המטלונים. הם הזה,

 של בניהם - ממלון ועדיאל משח
 את שאירגנו מטלון, ויעל אליעזר

ש ממסיבה כחלק הסטריפיטיז מופע
 בית גג על האחרון שישי בליל נערכה

 רוטשילד בשדרות המפואר המטלונים
בתל־אביב.
 סיבות היו הזאת העליזה למסיבה

 עומד הצעיר, הבן עדיאל, טובות:
 הסדיר משירותו אלה בימים להשתחרר

 שמה: המבוגר, האח משה, גם בצה״ל.
 בנס ניצל הוא מיספר שבועות לפני

 שבתוכו שהקומנדקאר לאחר מתאונה,
 שלו, המילואים שירות במיסגרת נימצא

מוקש. על עלה
זקו כזאת מכופלת ששימחה כמובן

 אז הרגיל. מן חורג קצת לביטוי קה
הו את שלחו הצעירים המטלונים שני

 בשירותיו ונעזרו בצפון, לנופש ריהם
הלי מועדוני בעל של המיקצועיים

 מסיבה לארגן כדי זיו, מאיר לה,
אותה. יזכור אליה שבא מי שכל

 מיהר בבית,״ היינו לא ואני ״אשתי
 מטלון — מעשה לאחר — להסביר

 מהנוער מבסוט דווקא הוא אבל האב.
 שהיה ״שמעתי בביתו. ושמח הגדל
 הצהיר צעירים!״ הם יש? מה שמח.

בסיפוק.

 צעירים אפילו הם — מזה וחוץ
 מאיפה בדיוק שיודעים — מסורתיים

דוגמה. לקחת צריכים הם

 ב־ מאוד מסורתי עניין הם צעיפים
 גאה להיות יכול האב מטלון מיזרח.
 אחרת: מסורתית בהתנהגות גם בבניו
 להם יש שכאשר הוכיחו ועדיאל משה

 אותה: למכור כיצד יודעים הם סחורה
הזמנה בלי למסיבה שהגיע אורח כל
פשוט — הביתה ללכת נידרש לא —
כניסה. דמי ממנו ניגבו —

 בבנים להתגאות לא אפשר איך אז
 הם תענוגות של בזמן אפילו כאלה?

העסקים. את שוכחים לא

השים־ מכל מרוצה היה שפחות מי
ל שקראו השכנים, היו — הזאת חה

ה שניגמר לפני לא אבל משטרה.
 קטן מיבנה על שנערך — טיזסטריפ

 הציצו השכונה תושבי ושכל — הגג על
עליו.

גורליצקי

 בחיים. הפתעות יש רואים, אתם
 על שלי לדיווח מתכוונת אני הפעם
 מהארץ, שנפרד גורדיצקי אילי

ומ מאהובתו
ל־ ונוסע אשתו

 אז ניו-יורק.
ש לכם תדעו
 האהבה בסוף

 רותי :ניצחה
מן ר הצטר ל

 ללהקת פה
נו והיא כרמון
 אילי עם סעת

לניו־יורק.
ממ ובינתיים

 האשה שיכה
דו־ החוקית,

 גורליצ- ריס
ב תל-אביב במרחבי להסתובב קי,

 כאן גם ואם הצייר. בארי של חברתו
שתמו רושם לי יש האהבה, תתפתח

 לה, חסר שלא מה כסף, סכום רת
בגט. דוריס תזכה

 לונדון, ישראל,
ל, ישראל בחי

לסיו להגיע עומד נוסף זוהר סיפור
בנישואין. הפעם גם — מו

 של ובתו זוהר נערת כקרמן, רותי
ליצ לחודש 25ב־ תינשא עשיר קבלן
 ב־ לבושה כשהיא אנטושבסקי חק

 מלונדון במיוחד שהוזמנה חופה שימלת
 כולל השימלה, ל״י. 3000כ־ ועלתה
ארגזים. בכמה הגיעה הארוך, השובל
 בכיר את הכירה 23ה־ בת רותי

 על־ידי נשלחה לשם בלונדון, ליבה
 שברונות־לב מכמה לנוח כדי משפחתה

 היא הגדול, בכרך שם, האהבה. בתחום
 אנ־ יצחק בפני המסיבות באחת הוצגה

 מברזיל. כנערה — 35ה־ בן טושבסקי
 פרצופה את גילתה הערב בסוף רק

כישראלית. האמיתי
ללונ שנשלח ישראלי הוא גם יצחק,

נכ הנדסת־קונסטרוקציות, ללימודי דון
מיל והפך הצליח לעסקים, שם נם

 השווה מכונית עם לארץ חזר יונר,
סטרלינג. לירות 8000

ההב את יצחק ממלא בנישואיו
 אם בארץ: משפחתו לבני שנתן טחה
 בלונדון, יתחתן לא הוא 35 גיל עד

 והנה כלה. כאן ויחפש לארץ ישוב הוא
 יום לפני מועט זמן לארץ, הגיע הוא

כלה. עם יחד — 35דד הולדתו


