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דוידסקו ואירים -

 ספן־השלום זכה השמצות להרבה
 מעולם איש אבל — בחייו נתן אייבי

 מיין. ולא נזיר שהוא עליו טפל לא עוד
ה את מיודעיו כל מעריכים כן, משום
 למען כיום מקריב שהוא העצום קורבן

 סיפון על מנשים בהינזרו השלום,
ספינתו.
 יותר קל — כיה כבד שקורבן מובן
 טבעי רק כן, משום בחברותא. לשאת
 הצוות, כל את גם מנזיר שאייבי הדבר
לסיפון. נשים עליית טוטאלית אסר

מע מידה באיזו שאלה אבל — טבעי
 מוכן שהבן־אדם למה גם גבול יש שי.

 שאמר כמו י לא השלום, למען לעשות
 השלום, מחיר זה ״אם :מהצוות אחד
מילחמה.״ טוב יותר כבר

 נלהב טוטו כרגע מתנהל כך, משום
יצ זמן כמה :דהיינו דבר, יודעי בין

 הצניעות חגורת על לשמור אייבי ליח
השלום. ספינת את האופפת

הרבה. שלא מניחה אני
 האשה לשיחרור התנועה כל, קודם

במאו או במוקדם עליו, תתלבש ודאי
 החמורה, המינית האפלייה בגלל חר,

 עניינם הוא השלום כאילו משתמע ממנה
 לתרום אסור ולנשים בלבד, הגברים של
 השנייה במטבח, האחת הצנוע, חלקן את

ה בקירצוף השלישית תקליטים, בהגשת
וכר. וכר סיפון,

והל שסחף לאחר זאת. עשה הוא
 בהו- ברחבי־העולם, לבבות ושבר היב

— שלו החסידות פעות־הזמר
 והנלהבות הניסחפות שכל ולאחר

תצלח הן שהנה״הנה קיוו ושבורות־הלב
— אותו לצוד נה

 המזימה עלתה לא באשר והתאכזבו,
— בידן

 הוא הלא המרקד, הרבי קם אז או
 לו ונשא הנודע, קרליבך שלמה הרב

אשה.
נק הצנועה, הבתולה החסודה, הכלה

 :משובח לנצר בת והיא נעילה, ראה
 טורונטו. בק״ק נודע חזן הוא אביה
הנעילה. טקס נערן גם זו בק״ק ואכן

 את לראות נוגע־ללב, פשוט היה זה
 חני בין שנולדה הטהורה ידידות-האמת

 דוגמנית וביום לשעבר מלכת־המים פרי,
 מנחם הצייר לבין באנגליה, מצליחה

גפן.
 הקצר הרומן לאחר נפרדו, כשהשניים

ל לקרוא היה קשה שלהם, והמפורסם
 אפילו או ידידותיים, ביניהם יחסים

נייטרליים.

 הפצעים שלו, את עושה הזמן אולם
 השניים נפגשו ובאשר הא, הו, הגלידו,
 כל את האידיליה אפפה שעבר, בשבוע

האיזור.

שכוונות לאוו
 לארץ הגיעה חני באקראי. נפגשו הם

 התקף־לב, קיבל שאביה לאחר בבהילות,
 החלמתו, לאחר השבוע, לעזוב עמדה

 1 הנו- עבודתה מקום לניו־יורק, בדרכה
תע לפתוח כדי לארץ הגיע מנחם כחי.
 בחברת זאת ועשה — בירושלים רוכה

אפי אצלו, כרגיל שהיתה, חדשה, ידידה
מהקודמות. מקסימה יותר לו

 1 שהם התגלה הפרי, עם נפגש וכשהגפן
הגג. עד סאחבים

השבוע חתונות ושאר - ן - הנווילה טקס
החופה. בלומר,
(ה הצעיר הזוג

 הרבנית ,49 בן רב
ל עומד )24 בת

 אי״ה, בקרוב, הגיע
ו הקודש, ארצה

 בבר כאן חסידיו
 קב־ בזו לו מכינים

 שכמותה לת-פנים,
נז ולא נראתה לא

 ימים מזה כרה
הרבה.
 שהתחתן, לפני
 קרלי- הרב הירבה

בעו להסתובב בך
 את להפיץ לם,

 בזמר ישראל תורת
מל כשהוא ובשיר,

בשי המונים היב
 הוא חסידיים. רים
 הזדמנות כל ניצל

ב ולהופיע לבוא
 עכשיו, גם ארץ.
 החתונה, אחרי

להמ הרבי מתכונן
ה במסעותיו שיך

 אבל מוסיקליים,
סוער. פחות בקצב
 :פלא לא וזה

 הוא ממירצו חלק
ל להקדיש יצטרך
ואשתו קרליבך הרבאשתו.

והמטוסים. הפלסטיק של החתונה תבוא האירוסין
מכרגיל. שופע יבול השבוע היה המפורסמת ג׳קי במסעדת גם

 אייזנברג שאול בהיכלי־הפאר להתחתן עומדים הבא בשבוע
בג׳קי. לראשונה שנפגשו !כת״שכע,

 כלתו את ראה חדשות־הספורט, של הכדורגל כתב שאול,
 ידע לא הוא המסעדה. מדרכת על בחייו, הראשונה בפעם לעתיד,

 עשיר. תל־אביבי קבלן של בתו־חביבתו שהיא כמובן עדיין אז
 עם פתק השולחן על לה שם התעצל, לא זאת למרות אבל

שלו. הטלפון מיספר
 הזו, החריצות כל של הסוף, ואת התעצלה, לא היא גם
רואים. אתם

— חתונה על עדיין מדברת ואינני — בג׳קי שנולד נוסף וזוג
 וכוכב־הכדורגל המאמן של בתו פוקס, <״נני") פנינה הם

 ועסקן — מצה״ל לאחרונה שהשתחררה פוקס, אלי המפורסם
(״פיקו״). רוזגיץ יורם כדורגל

 את הכיר יורם
 באה כשהיא נני

 עם לג׳קי פעם
וכ כרכה, אמה,

התחיל. זה כה
 אחרון ואחרון

חדש, גרעין חביב:
ל עתיד שממנו

ח זוג פעם צאת
לאח נשתל דש,

 זהו במסעדה. רונה
אר הימי המהנדס

ה ברקת, יה
 בשם ברבים ידוע

סו שקיבל נבלי,
מ הגט את פית

להי מיהר אשתו,
הע למחזור כנס

והמתרוננים. ליזים

 לשיח- מהתנועה חמורה יותר אולם
האשה. לעליית התנועה היא האשה, רור

 המאגדת מקיפה, עממית תנועה זוהי
 — וסוג גיל צבע, מין, מכל נשים בתוכה

 הקדושה. לארץ ולעלות לזכות במאמץ
 החדש, החברתי הסטאטוס שסימן נראה

 על לדווח האפשרות זוהי לנערות־הזוהר,
 ואולי — אייבי של סיפונו על שהייה
לסיפון. מתחת קצת אפילו

 מעמד אייבי מחזיק בינתיים, אולם
 מחזיק כמה עד הסוערים. הגלים בפני

 מהעובדה לראות יבולים אתם — מעמד
 דודיסקו, איריס מלכת-המים שאפילו

 שיש הקשרים כל את כך לשם שהפעילה
 נשארה — לה יש לי, ותאמינו — לה

להתקבל. זכתה לא היבשה, על בינתיים

 בימים שתיערך בהא־הידיעה, החתונה
 — הרב כבוד של זו מלבד — הקרובים

 פרו־ עמי ד״ר של בנו של זו כמובן תהיה
 1 ליאו־ עם עלית, קונצרן מבעלי מצ׳נקו,

 שדודה בלונדית חיילת קרייזלר, רה
תל־השומר. בית־החולים סגן־מנהל הוא

 מינהל־העס־ לימודי את שסיים החתן,
 לשושלת הבא הנצר. כנראה יהיה קים,

ל בהתאם תהיה והחתונה אלי־השוקולד,
הסוף. עד מהתחלה מתוקה : כך

 עשוייה פחות, מפורסמת אחרת, חתונה
שהתר אווירי מיפגש בעקבות להתבשל

העצמאות. ביום חש
 חיל־ של האווירי המטס בשעת זה היה

 פץ ואירית שטן כשרוני האוויר,
מהשחקים. לרגע מבטם הורידו

 מטוסים, במקום :ונפגעו — הורידו
 של דמותו זה לתחום־הראייה להם גיכנסו

 השבוע :מזה קרה מה ותראו ולהיפך, זו
התארסו. הם

 .אל־על, קברניט של בתו היא אירית
 נהנה )28( רוני אבל מסויים. יחוס וזה

 הוא :יותר הרבה רציני אבות מייחוס
 הפלסטיק מלך של בנו מאשר אחר לא

הישראלי.
 הוא כך, משום לא ואולי כך, ומשום

ב המבוקשים מנערי־הזוהר לאחד נחשב
לה. מחוצה וגם הגדולה, בעיר יותר

של במובן — תמימות שנתיים במשך
 דליה, עם רומן רוני ניהל — מות

 בריכת של המציל עדי, של גרושתו
גורדון.
 התנגדו הפלסטיק ומלכת מלך אולם

 פלוס גרושה עם לנישואיו בחריפות
איכשהו. נמוג, והעסק שניים,
 ואם מתנגדים. לא הם לאירית אבל

שאחרי הרי הטבע, בדרך הדברים יתפתחו

פוקס ונני כרבה
*


