
מתחתנת קנדהגולדבלט חנן של החוש ן
 קריבושי, דויד והמעבד המלחין של

משו בדירה ארוכה תקופה איתו גרה
תפת.

 בארצות־הברית׳ במובן זאת עשתה היא
— חנן של לצידו — מופיעה היא שם

— גלי
 מגירו־ התאושש רק גולדבלט חנן

 נישואיו לאחר קצר זמן הטריים, שיו
 הוא ובבר רוזנשטיין, לרונית הטריים

חדש. רומן מנהל
אחו עטרי, גלי עם זאת עושה הוא

 עטרי יונה השחקנית של התינוקת תן
עטרי. שוש והקרייגית

 עדייו במובן קשה מהרומן ייצא מה
 בייחוד — בזה מוקדם בשלב לדעת,
 הצעירות בתפיו על בבר נושא בשחנן

 המאוהבים שני אבל — גירושים שני
אי בהווה, בינתיים מסתפקים הצעירים

לעתיד. מדי יותר דואגים נם
ידידתו בן לפני היתה הקטנה האחות

וחנן —

 לעבור קיץ, עוד להיות בהצגה כזמרת
ביש זאת עושה היתה אם בי חורף. עוד

 משהו זה על שומעת היתה היא ראל,
מאמה.
 גדולה חסידה איננה עטרי אמא שבן

ומח האלה, המודרניים המנהגים כל של
והמסו המוסר אורחות של גדולה זיקה

מתימן. המשפחה עימה שהביאה רת
 לבם לתאר יבולים שאתם מובן מאליו

 היו לוא אומרת, האמא היתה מה גם
הרו את בי השמועות לאוזניה מגיעות

 עוד מנהלת גלי החלה שלה החדש מן
לרונית. נשוי היה כשחנן

בבר. מבינה את מה אמא, אויש,

האופנה. לפי הולך הכול בציור
 נשא גפן מנחם -שהצייר אחרי אז

והטל־ הקולנוע כוכבת את לאשה במז״ט

הגברת ביקור
כנדיקט בתיה של מעריציה לכל

 עומדת היא אבל תאמינו, לא היפהפייה:
בארץ. לביקור מאוד בקרוב להגיע

ואנדריה ארבסנדרה בתיה, סקוטי,

 הרבים הביקורים בשרשרת אחד עוד כן,
 לטובת אותנו שנטשה מאז אצלנו שערכה

 הידועה מוגבלות, הבלתי האפשרויות ארץ
כארצות־הב־ יותר
אמריקה. של רית

האח ביקורה מאז
השאי בו כאן, רון
 כמות מאחריה רה

 לבבות של נכבדה
 הספיקה שבורים-

תינו ללדת בתיה
ל נוסף חדשה, קת

 לה יש שכבר שניים
שנים, כמה מזה

 מגדלת היא ואותם
באר־ הגדול בביתה

צות־הברית.
 תגיע כשהיא אולם

תיר לא לישראל,
:סימן שום עליה או

 108 רק שוקלת ״אני
 לי דיווחה פאונד,״
לים. מעבר השבוע

יעני, קילו, חמישים
 גרם יותר, גרם

 כבר זה מה פחות,
? משנה

 היא — דהיינו
 אותה להיות תמשיך

 מאז שהיתר. פצצה
 לשפוט ואם ומעולם.

 תשבור העבר, לפי
לב כמה שוב כאן
 בטרם נוספים, בות

ל מעבר אל תחזור
 מחדש להיות ים,

ל־ ואם עקרת־בית
הקטנים, אפרוחיה

.אההממ . .

 קנדה קטי היפהפיה אל־על דיילת עם
)24.(

 ברומן וירידות עליות מעט לא להם היו
 ידידיהם האמינו קצר זמן ולפני שלהם,
נגמר. ביניהם שהכול
 והשבוע טוב, הכול — טוב סוף אבל
לא ואם אירושיהם. על השניים הודיעו

— קטי

 אופנת הסתיימה ריג, דיאנה וויזיה
ישראל. ציירי בקרב הרווקות

 צייר הוא לנישואים בתור הבא המועמד
 — מגפן מפורסם פחות לא ישראלי
אכישר. שמעון

 ונו* בפאריס בדרך־כלל המתגורר אבישר,
 לפעמים מגיע כשהוא העולם, פני על דד
וממושך ארוך רומן ניהל לישראל, גם

ושמעון —

 אפילו הם באמצע, שחור חתול יעבור
בקרוב. יתחתנו
 ישראלי צייר אפילו יישאר לא מעט עוד

לרפואה. אחד רווק

ר׳דיעה משנה - חתיכה משנה
להת העומדת למדי, מפתיעה חתונה

 דני הזמר של זו תהיה בקרוב, חולל
 רוזנברג, ג׳ודי והשחקנית ליטאני
העי בתיאטרון גם לילי בהצגת המופיעה

בחיפה. רוני
 נו ז שואלים אתם מפתיעה, למה
באמת.

 דני היה ארוכות שנים ארבע במשך
 ידידותם חבקין. דרורה של החבר
 יפה, רומן בל במו ומורדות, מעלות ידעה
נשוי. זוג במו השניים היו בסך-הבל אבל

 היה דני שבן, בדיוק. לא אבל — במו
 רם בקול השמיע אותה — בדיעה תמיד

 איננו שהוא — עלה שהנושא אימת כל
הנישואין. במוסד מאמין

 חשוב, דבר היא שאמונה ומאחר
 אפילו לפעמים נוהגים ובני״אדם בידוע,
בעוב דרורה הבירה אמונתם, על ליהרג

 תחת בבר יעמדו לא ודני שהיא דה
החופה.
 זה מה תדעו שלא — קצת עצוב
 סיכוי שום בלי שנים ארבע חבר לחיות
זה. כבה אבל — לחופה

ה ארבע בן הרומן נגמר רק והנה,
 — ג׳ודי עם לצאת התחיל ודני שנים,

עו שלא מה במהירות. דעתו השתנתה
החתיכה. עושה דהיינו. השכל, שה

 רומן היא גם חנבה מצידה, דרורה,
סי בשם נעים־הליבות עלם עם חדש, יו

שנסקי. ויר
הנישו מוסד על יוסי של דעתו מה

 אין באמת, אבל יודעת. אינני עדיין אין
המאוחר. את להקדים צורך

אנד הפי
 תו* יגאל חגג שעבר, חמישי ביום

! קי ר שלו. נוסף הפי-אנד מ
 הוא יצירה, איזה על עובד כשיגאל

 מים, מלבד ממשקה. בקפדנות מתנזר
 חסון־הממדים הפסל שבן אומרת. זאת

 מים, מלבד — לשתות, מאוד אוהב
הול לא ושתייה ויצירה — אומרת זאת
 שהמשמי־ למרות וזה, ביחד. אצלו כות
 כאילו נראות שעבודותיו טוענים צים
לשתות. הפסיק לא מעולם הוא

 יגאל בנראה גמר חמישי, ביום אז
 בשתייה אותה חגג הוא נוספת. יצירה
 יום צהרי עד נונ־סטופ שנמשכה קלה,
 מקורות לדברי חיסל, ושבמהלכה שישי,

 שלושה טדוייק, רישום וניהלו שישבו
בירה. פחיות 78ו־ ויסקי בקבוקי


