
אווירונאוטי, מהנדס עושה מה :חידה
 במאי נהיה והוא מההנדסה לו שנשבר
קולנוע.

זה אם בבן־אדס. תלוי זה :תשובה
 הוא אז המפורסם, יוז הוארד למשל

ל כדי שלו האווירונאוטי בידע משתמש
 חזייה כבמאי, בתפקידו ידיו, במו תכנן

 סנסציה שמעוררת שלו, לכוכבת חדשה
 הכוכבת, וגם החזייה גם העולם. ברחבי

מתכוונת. אני
 הוא אז שילון, יגאל זה אם אבל

 גם מטוסים. על — סרט ועושה הולך
לא? הגיוני, כן

 יגאל של בסרט תהיה ׳מטוסים, מלבד
— נודעת תל־אביבית נערת־זוהר גס

עיגכר זהבה

 כפול: לסרט שלה הקשר עינבר. זהכה
 כבר וזה באל־על, דיילת היא ראשית,
 מיום החל שנית, לנושא. אותה משייך
 וזה יגאל, של אשתו היא האחרון השני

לסרט. אותה משייך בהחלט
ן ישל אחיו ),26( יגאל קיים בכך,  ד
 לאשתו, הבטחתו את המפורסם, שילון

 סרט שבכל דהיינו: בשנה. ממנו הצעירה
 מכירים אתם אותה. גם יכניס שיעשה,

מ כזו מקורית למתנה שזכו רבות נשים
מבעליהן? לא אפילו או בעליהן?

 הרבה לחכות נאלצו החדשים השילונים
 ראשם. מעל החופה את לראות שזכו עד

באל־על׳ לעבוד תמשיך שזהבה ״רצינו

מקורית חתונה מתנת
 אחרי רק להתחתן לדיילת מרישים ושם

 שרק יגאל, הסביר עבודה,״ שנות ארבע
 לאחר מצה״ל, השתחרר שעבר בשבוע
האקדמאית. בעתודה הטכניון את שגימר
 כן: אה, ? בחתונה שם ראיתי עוד ומה

בנפ - ברקן ויהודה לב עדנה את

 ויונה קשת ששי את מה. משוס רד,
 ממשיכים הם כאילו ביחד, — אליאן

 !עירית דודו את נורית. בצילומי עדיין
 את החופה. תחת עדיין הס כאילו דותן,

סער. טוביה
יודעים. אתם כולם, את ובכלל, נו,

 שמישל האחרונים הדברים אחד
ש לפני לעשות, הספיק אופטובסקי

 היח — מהארץ ברח גודיק גמרא
 זה לאשה• אידית, בתו, את לשאת

 בהולנד, אזרחיים, בנישואים אמנם היה
 באילו אצלם חזק זה בסדר. זה אבל
לחופה. מתחת זה את עשו הם

הס שמישל האחרונים הדברים ואחד
בדיזנ- לפתוח היה השבוע, לעשות פיק

רציני. קפיטליסט לא ^הוא
מ :המעניינת השאלה צצה זה, מבל

 להש־ הקפיטל למישל היה כן אם האיפה
 לא. בטח מאשתו, י השלישית בעין וקיע

באל- כדיילת בעבודתה ממשיכה לאירית

 ביחד השלישית, העין בשם מקום גוף
 הבמא• במו חבר׳ה תריסר עוד עם

ה בגן, אורי הצלם קטמור, ז׳אק
 מקום וכדומים. לביב יעל שחקנית

 לראות שיודע לקהל שנועד יפה,
מי בכל ושיעסקו שלישית, בעין דברים

 אתם ותרבותיות, אמנותיות פעילויות ני
יודעים.
 ב- כסף, עולה יפה, יפה ז מה אלא

 הסכום אומנם בדיזנגוף. כשהוא יחוד
 בכל אבל — בעלים הרבה בין מתחלק

 סכום להשקיע צריך אחד כל היה זאת
מבוטל. לא

מבו לא סכום למישל היה ומאיפה
אי שלפני — מישל אמנם ז טל

מ חדרתית, לצעירה נשוי היה דית
ה אחד היה — קטנה בת לו יש מנה

גם אולם מנגו, בלהקת־הקצב שותפים

גודיק אידית
 לפתוח קשה הזאת ומהמשבורת על,

שלישית. רק לא ראשונה, עין אפילו
 מצידי טעות בן אם זו תהיה האם
הע בחותן נעזר הצעיר שהזוג לסבור
רו  לכם תארו י— טעות לא זו ואם שי
 של נושיו בעיני הדבר ימצא-חן במה

לר ומחכים בארץ פה היושבים גודיק,
 בעוד שלהם, החובות מכל גרוש אות
 משקיע הרחוקה, בגולה משתקע הוא

ה חתנו של אוונגרדיים בעסקים כספים
| טרי.

אם. הכל במובן,

ובערה פורה יהודית

 רוג׳יר האילתי נפטון מלון כשבעל
 מיספר, ימים לפני התחתן, קוסטר

 רונה, והנחמדה, הצעירה אשתו עם
 מכניס הוא צרות לאיזה ידע לא הוא
עצמו• את

ארו אבל בעצם, ויחידה, אחת צרה
יוד אתם — תחש כלב יש למנה רה.

האלה. המהלכים מהנקניקים עים,
 של רושם עשה הוא החתונה, עד אז
 להיזהר רק שצריך ושקט, נחמד כלב
בטעות./ אותו להקוויץ לא

 ללא השתנה הוא החתונה, מאז אך
ל עליו השפיעה שהחופה נראה הכר.
 מתבטאת שלו הנוראה והדפרסיה רעה,

רגילה. לא בתוקפנות
ל להתקרב לרוג׳יר מרשה לא הוא
כא עוזרים. לא השיכנועים וכל תנה,

 או להתייחד, מבקש הטרי הזוג שר
 מוכרחים הם — נשיקה להחליף אפילו
 הממאיר התחש את קודם לסלק לדאוג
ה את להם עושה הוא אחרת הזה,

מוות.
ו לפסיכיאטר. — אותי תשאלו אם

קודם. אחת שעה יפה

קצרי□
 שאמרתי כמו בדיוק נערכה החתונה

 העולם לחופה, (מהחופשה שתיערך לכם
 בחצר שעבר, שלישי ביום ).1892 הזה

 בסביון, החתן הורי של המפוארת הווילה
פי פולה יהודית באו ר  בברית- אדר ו

הכתוב. כדברי הנישואין,
 בתיספור־ גס כתמיד יפהפייה יהודית,

 קצת אותי הדהימה החדשה, הקצוצה תה
ה הפעם זאת שלה. החום־כהה במקסי

שמ רואה שאני לי, נדמה בחיי, ראשונה
בחום. חתונה לת

ה מכנסי עם התמזג זה לפחות אבל
 הי־ שרעמתו הבעל, של הירוקים קטיפה

אשתו. משל יותר שופעת תה
 כלום היו אשתו. וגם הבעל גם אבל
ב לחתונה שהגיע זוהר, אורי לעומת

קצרים. מכנסיים
שבמכנסיים. העיקר טוב,

ה1חחו
במכנס■


