
 תורן אליל
כבד במישקל

 לו קוראת שלו יחסי־הציבור אשת
 קצת שהיא אומרת והייתי ״עגלגל,״

 היווני שהזמר בעובדה בהתח־שב מגזימה,
 משהו ־שוקל רוסוס, דמים מצריים, יליד

קילו. המאה בסביקות
 שלו, ברוחב שבהתחשב גם אומרת הייתי

 בחוזה דור־ש הבן*אדם למה להבין אפשר
 שאורכה במה על אך־ורק להופיע שלו

 מרחב־מיחייה, צריך מטר• חמישה־עשר
י לא

 התורן האליל לישראל, מגיע הוא כן,
להופ והכרטיסים השכונות, צעירי של

שלו של הגבוה במחיר נמכרים שלו עות
חוד לא, או ותאמינו מינימום. לירות שים

 כל כימעט נמכרו ההופעה לפני שיים
מראש. הכרטיסים

תופ לא שאני בחיי בו. מוצאים הם מה
הם מה מבינה לא גם אני אבל סת•

רוסוס דמים
בכיינות קילו 100

ש כך למשל, סרוסי, בניסים מוצאים
דוגמה. לא זה אני

 לבבות על המייבב הבכייני. קולו אולי
 את שובה לא־שמחות, ואהבות שבורים

תדע. לך ליבם.
 להקת של סולנה שהיה מי רוסוס, דמיס

 בזמנו למלא הצליח אפרודיטה, של בנה
 זה הלונדוני. האלבוט־הול אולם את גם

 אלף ממאה למעלה חיים עצמה שבלונדון
 בקיצור, עצמו. בפני סיפור זה יוונים,
 ב־ המצליח הזמר הופיע שבו ערב באותו

 אמתכם, אני, גם נכחתי ושבו אלברט־הול
 אנגלית. אחת מילה לשמוע היה אי־אפשר

כולם. אבל יוונית. דיברו כולם
 ב־ בהופעותיו יהיו יוונית דוברי כמה

ש הוא שבטוח מה יודעת. לא אני ארץ,
 קבלת־פנים כולל גדול, טראסק לו מכינים
 ל־ בזמנו ־שהכינו כמו אליל, של בנוסח
ארד, קליף צ׳  וכרזות שלטים עם רי

 בדגור־ בנמל־התעופה וחצוצרות ותופים
 מנמל־ אופנועים של צמוד וליווי יון,

שבתל״אביב. למלונו ישר התעופה
 ארצה שיגיע לזמר׳ מכינים שעוד מה

 איש 20 בן וצוות ענקית תיזמורת בחברת
 לא־נור־ מסיבה זו ונהגים, מזכירות הכולל
בתל־אביב. שלו ההופעה אחרי מלית
וה הפנטזיות על רוסוס, דמים אולי אז

 עניין קצת יכניס אותו׳ שילוו מסיבות
סו שהתפגרו תל־אביב, של לחיי־הלילה

האחרון. בזמן פית

 קורא צה״ד
מותק דה

על •הכלח אבד לא עוד לדבר, יש מה
 שמוכנים כאלה יש ועדיין הפטריוטיזם,

להת — אותם מחייבים כ־שלא אפילו —
 זה לא, או נורמלים הם אם לצבא. גייס
אחר. סימור כבר
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קארי!

דונסק■
בהריון

 איך בדימיונכם להעלות מסוגלים אתם
כש בארץ, ביותר הרזה הבחורה נראית

ן בהריון היא
 חודשים כמה תוך תדאגו. אל לא, אם
 במדעיניכם לחזות הזדמנות לכם תהיה

עגל כשהיא דונסקי, קארין בדוגמנית
 קארין, כי הנכונים. במקומות בדיוק גלה

 לאיש- שנים אחת־עשרה מזה הנשואה
 להפוך עומדת דונסקי, שלמה העסקים
בישראל. לאם אמן בימינו במהרה

ה הדוגמנית ספק ללא שהיא קארין,
עצ את הגדירה בארץ, ביותר מצליחה

״ה בתור. האחרון בשבוע־האופנה מה
עצ הגדרה על עירער לא ואיש מלכה״,

 באמת היא קארין שכן שלה, זו מית
מלכה.

 שנים היתה •שאילמלא דקודגו, יפהפייה
 הייתם לא לעולם בביזנס, כל-כך רבות

האמיתי. גילה את בדעתכם מעלים
להר השני בחודש כעת שהיא קארין,

 כמה עד ולהופיע להמשיך מתכוונת יונה,
 לה. יאפשרו המתעגלים גופה שמימדי

 השם, ירצה אם התינוק, לידת ואחרי
בשבי שהוא למיקצוע׳ תחזור היא כמובן,

החיים. כל אחת, לא התבטאה כך לה,
 תפסיק שמורתן המודאגות מכם לאלו

 טובות, דוגמניות להיות איך אותן ללמד
תפסיק. לא היא ללמד — דאגה אל

 הם וקארין שהוא אומר, שלמה, בעלה,
בעולם. ביותר המאושר הזוג כעת
 והכל טוב, מזל להם מגיע באמת אז
טוב.

 בהחלט נראית אי־שי, באופן שלי, אחת
 אני אם אותי תהרגו כי אם נורמלית,

 מח־ ־של עוזרת־ההפקה היא אותה, מבינה
ה ישראל, בשידורי לקת־המוסיקה דנ  ע

נתיב.
 מביני־עניין בעיני הנחשבת זו, עדנה
 ושיש מצליחה, ובהחלט כישרונית כבחורה

במחל מזהיר עתיד לה המנבאים כאלה
 המחלקה. מן לפרוש עומדת המוסיקה. קת

 סיכסו־ או אהבה בשל חס־וחלילה, ולא,
וחוש מרגישה שהיא כך בשל כי־אם כים,
לצבא. להתגייס הזמן שעכשיו בת

 אז — שצריך מחליטה עדנה. היא כזאת
 שבמרוקו ינמראקש נולדה היא עושה. היא

מהם ששניים ילדים, שמונה מתוך כאחת

קי דונם קארין
ילד! יש פה

נתיב עדנה
נשיית תיגבורת

וב בצה״ל, פיקוד בתפקידי כיום משרתים
קבע. חתמו אפילו עדנה ־של השפעתה

 קטנה, ככה אותה רואים שאתם כמו אז
 יותר, ומאוחר פשוטה חיילת היתה היא

 הגיעה שלה, שירות־המילואים במיסגרת
 תוך ושם, בסיני יחידת־שיריון אל אחד יום

 היא פיהו. על הבסיס את הפכה יומיים,
 לחבר׳ה ובי־שלה מופעי-אמנים אירגנה
 שכן אבא־אמא, מבית מרוקאיים מאכלים

 המיטבח אשפית היא לכם, שתדעו עדנה,
 ספר להוציא אפילו ועומדת המרוקאי,

 מקוסקוס החל — לכל מתכונים שיכיל
 תאווה ממש פילחי-לימון, עם בטונה וכלה
לחיך.

 שהזכרתי האלו היומיים כתום בקיצור,
 למפקד־היחידה. פטיציה החבר׳ה הגישו

 עדנה את אליהם לספח ממנו וביקשו
קבוע. באופן

 לחיות לה הציע לעדנה, קרא המפקד
 היתה זו היחידה. של וסעד חינוך קצינת
 לסרב יכלה לא עדנה כמו שאחת הצעה

לה.
לדי נסעה חופש, ימים כמה לקחה היא

 היא והחליטה: ישבה שברמת-אביב, רתה
המלחמתי. למאמץ לעזור הולכת

 התפטרותה את הגישה לא עדיין עדנה
 המוכנים כאלה יש אך ישראל, לשידורי

 ברצון, תתקבל לא ההתפטרות כי להמר
בכלל. אם

 הזה, מהעניין מתמיד במתח שנמצא מי
 שאמר כמו יחידת-שיריון. אותה חיילי הם
 מגיעה לא היא ״אם :החיילים אחד לי

 אותה נעמיד אנחנו האפשרי, בהקדם לפה
 דמו־ בגרימת אותה ונאשיט צגאי למישפט

ראליזצית.״

 הצמרת ת ,ו סב
מתחתנת

 לא בארץ, הכי-יפה הספרית בהחלט היא
 חתיכה, ג׳ינג׳ית, שתתנגד. מי לכל יעזור

טובה. ספרית ובהחלט וסימפטית,
ח הספרית על מדברת אני נכון  כתי׳
יפה היא שגם עליזח, אחותה עם שביחד

 תוך הצליחה עצמה, בזכות רצינית פייה
הספ של משולייה להפוך מעטות שנים
ב מוכרת לספרית ויולט, הנודעת רית

עצמה. זכות
יודע, שלא מי לכל ועליזה, בתיה כי

 ונד בסדהכל, 22 בנות צעירות שתי הן
ו משגשגת מספרה על חולשות הן גילן

 וגימנים !נימנות לקוחותיה שעם מצליחה,
בארץ. המי־ומי מיטב

 שהשתיים עד*כדי־כך, מצליחה המספרה
 רק עובדות והן אמריקאית, לשיטה עברו

בשבוע. ימים חמישה
 הספיקה המטיאורית, הצלחתן כדי תוך
 ואילו סמי, הספר עם להתחתן עליזה
עלי הבא אוגוסט בחודש עומדת׳ בתיה

 שהוא צעיר, לרופא להינשא לטובה, נו
שלה. ותיק מחזר

 מת לא זה ציפורים בטוח: אחד דבר
בראש. להן שיש




