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מלפה

 הספיקה שלה, ההריון חודשי בתשעת
ב להשתתף גרוטס אתי השחקנית

 אף אז אחת. ובהבנה סרטים שלושה
 שנולד הבן אם להתפלא צריך לא אחד

 שמונה אחרי הבכור — שבוע לפני לה
 מבטן ארטיסט יהיה — נישואין שנות

ומלידה.
ה האמא. ואת הבן את תעזבו אבל
ה של דווקא הן ביותר הרציניות בעיות
ב במה מנהל שהיה שמר, דן אבא,

 הכיר גם הוא שם גודיק. גיורא תיאטרון
קזבלן. במחזמר לשחק כשבאה אתי, את

 ביותר הטוב הקולנועי התפקיד את
 אתי ביצעה הביקורת, בשבחי שזכה שלה,
 של לצידו הופיעה שם סלומוניקו, בסרט

עכ כאשתו. בר״יותם ראובן השחקן
 אלא בסרט, הסתפק לא זה בר״יותם שיו,
 ב- שנערכה ברית־המילה לחגיגת גם בא

 פעם וכל בתל־אביב. אסותא בית״החולים
 בתפקיד אתי, על-יד לעמוד בא שמר שדן

ו השני. בצד בר-יותם לו נעמד האבא,
בע היה שבר-יותם זוכרים שכולם מכיוון

 היו הם ספרדי, והוא בסרט, אתי של לה
שלו. הוא שהילד בטוחים

 עכשיו יקח אמיתי, ווזווז שמר, לדן
בע שהוא האנשים את לשכנע זמן הרבה

שלו. הוא ושהילד אתי של לה

ו ב ן אס ו י ר ה ב
רוזנשטיין מלבה׳לה אשת־החברה

ה השיא בשקט. לשבת מסוגלת איננה
 הסבתא להיות הפכה כאשר שלה, קודם

להר הצליח בישראל, ביותר הזוהרת
 קל, חיש בלבד. קצר לזמן אותה גיע

חרש. שיא איזה לשבור צורך חשה
חוד שלושה לפני זאת עשתה היא

מפר שאני הסליחה ואתכם — שים
 נם־ הזוהרת הסבתא באיחור: זאת סמת

להריונה. השלישי בחודש היום צאית
ה לאחת היום עד הנחשבת למלכה,

 עורך־הדין ולבעלה, בארץ, היפות נשים
 שלוש כבר יש רוזנשטיין, ■אמנון

לסבא־ אותם שהפכה הבכורה, :בנות
ועשר. 11 בנות קטנות, ושתיים סבתא,

ניח לבנות,״ כבר התרגלתי ״באמת
הת כאשר השבוע, מלכה׳לה אותי מה

 בן, זה יהיה הפעם אם אצלה עניינתי
 בכלל.״ משנה לא ״וזה

ש מה משנה. לא אז — משנה לא
טוב. שיהיה יהיה,

והמוהל דן אתי, ראובן,

אפתי

 המקסימה הדוגמנית זגקו, אסוני
שגר השלישית בצלע בזמנו שהתפרסמה

 שאולי,! ורפי מנדי בין לפירוד מה
 לאחר בארץ, קצר לביקור לחזור עומדת

הישראלי. האופנה בשבוע לדגמן שהוזמנה
 לאר- יצאה איתה הבוערת, האהבה

 חתונה אבל בוערת, עדיין צות״הברית,
 ״בשביל :באופק כרגע נראית לא דווקא

 ״כשאו- לים. מעבר אסתי דיווחה מה
 ̂ זה להיפך, להתחתן. חייבים לא הבים׳
ככה.״ בריא יותר הרבה

הבריאות. העיקר טוב,

ולאורה טולה אשתו אורי, דייוויס, סמי

ביש והמפיקים האמרגנים איגוד יו״ר
ראל.

 בתו את יכניס הוא לאפריל, בשני
 וזאת החופה. תחת ליאורה, היחידה,

להב יכולה אני חתונה, חתיכת תהיה
למו מומחה הוא הכלה אבי לכם. טיח

עו קליברים לארץ הביא רציניים, פעים
 שהביא זה הוא דייווים. סמי כמו למיים
 למופע שהיה הקרח, על חופשה את לארץ
 נוספת קרח להקת להביא ומתעתד השנה,
 אז למדינה. היובל מחצית חגיגות לכבוד

החתונה. את לכם לתאר יכולים אתם
שיכל האורחים, על כבר לדבר שלא

 ושאר והמהמה, התיאטרון עולם כל את לו
עולמות.
 להתעמלות מורה — ליאורה של לצידה
לחו מתחת יעמוד — וינגייט מכון ובוגרת

 בן לכלכלה סטודנט פלוצקי, חיים פה
כיום העובד לשעבר, מורה של בנו ,24

 לאמנים. הופעות באירגון חאלטורה, בתור
 מוגזמת אולי להיות נראית מתחרה המלה

אבל... והפיל, הזבוב בין

בריא יותר
להתחתן לא

התחתנה הקוקו׳ עם ״הו״רת
ז הקודם מהגליון הפיקנטי האהבה סיפור את זוכרים

 ושהפך קוקו עם אל-על בדיילת שהתאהב השווייצרי הנוסע עם הסיפור כן, כן
אותה. למצוא בבדי עולמות

חתונה. היתה ובכן,
 מאוחר — התגלתה המבוקשת הדיילת השווייצרי. שתיכנן כפי בדיוק לא אבל

הגי סיפרה ,״421 מטיסה הקוקו עם המבוקשת הדיילת היא ״אני בשבילו. מדי
 לדעת אתכם יעניין אולי אבל עלי, שמת הנחמד השווייצרי את זוכרת ״אינני בורה.
השווייצרי.״ את לאכזב מצטערת נורא אני דווקא. לישראלי — נישאתי כחודש שלפני

שם. בעילום הקוקו עם הדיילת נשארת לבקשתה,
¥ ו* *

— בבר שמעתם בדיילת שהתאהב הנוסע על הרומנטי הסיפור שאת ספק, לי אין
 הסיפור שבן הנוכחי. בגליון לא וגם — הקודם בגליון לא אצלי. לא בעיתונים, אבל

שלי. בכלל איננו שאומרים, כמו דלעיל,
 דיילי עיתון צוות, של האחרון בגליון התפרסם — הכותרת בולל — הסיפור כל
 שמריה, על נחה לא הקונקורנציה שגם שתראו בדי רק אותו לכם והבאתי אל־על,

רמה. על לשמור ומשתדלת
אבראוו.

ראש

 הסיפרון בעל המפורסם, היו״ר לא לא,
 מפורסם, די הוא שגם אחר, יו״ר האדום.

 אני כך. כל רחבים בחוגים לא אם גם
שהוא אורי, יעקב האמרגן על מדברת

בקי מהנדס. של ואחיו החינוך, במשרד
לדבר. יש מה טובה, משפחה צור,

 בחותנו היום כבר מתחרה המיועד החתן
עוסק, הוא להרצאה, הרצאה בין הצפוי:


