
מתחתנת ס־ו־־השגריר
 מבחינה מסתדר זה איך יודעת לא אני

 של בנותיהם היא: עובדה אבל ביולוגית,
 בחורות הן הדיפלומאטי בשירות העובדים

מוצלחות.
 את זה בהקשר הזכרתי שעבר בשבוע
ברי שגריר של בתו לודוויג׳, דייאנה

 אלה, בימים מאתנו הנפרדת בישראל, טניה
 מנכסי, להתעלם שאי־אפשר גם ואמרתי

 מל־ החדש האמריקאי השגריר של בתו
, קולם ן  ה־ בת בתה על לדבר שלא טו

ביש קוסטה״ריקא שגרירת -של שש־עשרה
מרי ראל, קמפינסקי. רוז

 למישרד-החוץ גם לדבר, יש מה אבל
 את למשל קחו, להתבייש. במה אין שלנו

תי הזמרת  שגריר היה שאביה נכון, רו
 מיקי את תקחו שלא ולמה בצ׳אד. ישראל
 תקוע, יוסף השגריר של בתו תקוע,

ם? ישראל ראש־מישלחת שהיה מי באד
בחו גם היא יפה. בחורה סתם לא מיקי

 כל, קודם אמביציוזית. וגם משכילה, רה
 למדה בניריורק אביה של שירותו בזמן

 ידוע. דרמתי בסטודיו בשיעורי-מישחק
לי את המשיכה ארצה, כשחזרה אחר־כך,

 ואפילו תל־אביב, באוניברסיטת מודיה
די בסרט־הטלוויזיה תפקיד לקבל ניסתה  דו
פרי. עמק שביים ורעי,

 תפקיד לקבל ועמדה מיבחן עברה מיקי
 אולם חיילת, של חשוב, אבל מישני,
מן התפקיד את להוציא הוחלט לבסוף

המשוגעים החיים

ה שוורץ בונ
 החיים, מן החופן מלא לוקחת באמת היא

 שם לנגוס שיש איפה שוורץ. כרכה
 לבחורה לעין, הנראה וככל נוגסת. היא

הרע. עין בלי בריא, תיאבון יש הזאת
 הקיבוצניקים את שיגעה שהיא אחרי אז

 וכבר שנית, אלינו שבה היא בבית־אלפא,
 מוקדי־הבידור בכל אותה לראות אפשר

המקובלים.
 שפתח במיסעדה פרדריקה, של בפאב

 במועדון־ ,העתיקה ביפו אמדורסקי כני
 ניצחון, רפי שפתח המחודש מיסעדה

ו בארצות־הברית, קצרה משהות ששב
 של זה מכולם׳ הוותיק בפיאנו־בר כמובן
שאולי. רפי

ל מסביב יושבת אותה ראיתי גם שם
כן־ישראל דני הזמר ניגן שעליו פסנתר,

 ויותנה, הצפון כוכב הישנים שיריו את
מו־ מלך מאשר אחר לא אותה כשמלווה

תקוע מיקי
7 הצעות יש

שוורץ כרכה
אהבה יש

 כפשרה בחוץ. מיקי גם נשארה וכך הסרט,
 במירכזת־הטלפו־ עובדת מיקי החלה זמנית

 ב־ המשיכה ובד־בבד הבינלאומית, נים
שלה. לימודי־הפסיכולוגיה

עו מיקי כי מתב־שרים אנו אלה בימים
 ליכטני יצחק ששמו לאיש להינ-שא מדת

 לימודיה במסגרת הכירה שאותו פלד,
 התייאשה, לא עדיין היא באוניברסיטה.

 וגם בקולנוע, תפקידים מחפשת ועדיין
7 להציע מה יש למישהו בתיאטרון.

 השעשועים ונער ברלין של עדוני־הלילה
 שינד לסבא, שהפך המערבי, העולם של

ן . עו דן  רב בכבוד זכתה אפילו ברכה ע
 וניגן הפסנתר ליד בעצמו התיישב כשהנ״ל
שונות. מנעימות נעימות לכבודה

 עומדת אלה בימים הכל. לא עוד וזה
 עתידה דדא שנית. אותנו לעזוב הקטנה

 של הזמנתו פי על לאמסטרדאם, להמריא
 וכשמציעים ביקרה. החפצים מאלה אחד

 לא כידוע, היא, כאלה הצעות לברכה
לא. אומרת
 למה באמת, ביקרה? החפץ אותו מיהו

ז יפות אהבות להרוס לנו

כיבה
- אדומה
המשך

 סופר שבועות מספר שלפני זוכרים אתם
 אדומה כיפה על זה מדור דפי מעל לכם

ז הצמודה והמיידעלע לו ש
 מסוק העסיק אדומה שכיפה זוכרים

תר שלו למיידעלע להראות כדי מייוחד,
כר? מסובך צבאי גיל ו

 לכם סופר כתכונת אותה שבסוף זוכרים
 מתעניינת אישי, באופן רבץ, לאח כי

 אינו ואיש אדומה, כיפה של במיידעלע
 של לידיעתו גם יובא שקיומה ספק מטיל

ז רכין יצחק ראש״הממשלה
 לאה של ידה אם יודעת אינני ובכן,

 בכבודו ראש־הממשלה ואם במעל, רבין
 יכולה שאני מה בעניין. התערב ובעצמו

 הוא הנ״ל שהמידע לי ותאמינו לכם׳ לספר
 מיידעלע ארזה אלה בימים :ביותר מהימן

מ הרחק־הרחק לה ונסעה המיזוודות, את
 ר לים. מעבר אל איישם אדומה, כיפה

 בואינג של בעזרתו זאת עשתה היא הפעם
מסוק. בעזרת ולא בטוח, 707

קולנוע כוכב
ומאושר חופשי

 יש אמיתיים כוכבי־קולנוע כמד, בינינו,
ב כבר כמה שיש. ומאלה בארץ? כבר
 מאוד, מעטים הזה? לתואר ראויים אמת

איתי. תסכימו
ה מאלה בהחלט הוא פרקן יהודה

 בנה שהקולנוע מפני קודם־כל לו. ראויים
 מפני מזה וחוץ התיאטרון, ולא אותו,
 הרבה ונראה נהדר, מצטלם באמת שהוא
לר ודי בחיים. מאשר הבד על טוב יותר
 מדי־ המגיעות המעריצות גדודי את אות
 מיניסטור, שבדונדון שלו הבוטיק אל יום
כוכב. באמת הוא שיהודה להבין כדי

 כוכב של שבתקן כך, אם פלא, מה אז
 שרוצים אנ-שים? מאד הרבה מעניין הוא

 אוהב, הוא מי את לובש, הוא מה לדעת
וכר. אוכל הוא מה אוהב, הוא איך

 כמה עד לכולם לספר אוהב ממ-ש יהודה
 מישהו שיש כאילו לרכילות, רגיש הוא

 הייתי אישי, באופו אני, רגיש. שאיננו
 אז בבנק, פקיד בתור לעבוד לו מייעצת

 אבל הפרטיים. חייו על יכתבו לא אולי
 מתפרנס וגם בקולנוע, עובד שהוא זמן כל

 הפרטי עניינו אינם הפרטיים חייו מזה,
לעשות. אפשר מה בלבד.

לכם לספר כעת הולכת אני זה וביגלל

בסדר הכל
דוב אצל

 הדברים מסוג תמיד היתד, טובה בשורה
 בשורות על לדבר שלא רוחי, את שרוממו

 מאד טובות מאותן אחת מאד־מאד. טובות
 בנם־בכורם הולדת על לי שבישרה זו היא
 אשתו ושל פרידמן דוב השחקן -של

 בישראל, לו ניתן ששם *רדה, היפה,
שרון.
 מכיוון מאד? טובה בשורה זו ולמה

 ו־ הבלונדי השחקן על עברה שלאחרונה
 היה קשה ביותר. קשה תקופה יפה־התואר

 שכבש שאפתני, בחור אותו בו להכיר
התי בימת ואת מסך־הקולגוע את בסערה
 בבית־ לימודיו את שסיים אחרי אטרון,
שברמת־גן. צבי בית הדרמתי הספר

 המטמורפוזה את הבינו לא הטובים ידידיו
מהם פחות עוד דוב• אצל -שהתרחשה

פרידמן דוב
חדשות יש

 בחודשי־ אז שהיתר, אשתו, אותה הבינה
 צרות, מיני כל לו והיו ראשונים• הריון

עלינו. לא
 והולדת עצמו, אל חזר הוא עכשיו אבל

 לשימי העצמי, לחיזוקו הוסיפה רק בנו
אותו. המכירים כל של חתם

ברקן יהודה
מנוחה יש

 הקבועה, מידידתו נפרד ברקן - שיהודה
ה עורכת-הדין לי  כעת והוא פדקדדכי, ד

 זקן, מגדל מאושר, גם ולדבריו חופשי
 רווק -של מחייו ונהנה היפי, כמו לבו-ש
 יהודה את מכירים שכולנו כמו אבל עליז•
 לשכון תבוא ולבטח היום ירחק לא ברקן,
 מאלה לא הוא כי חדשה. חתיכה בליבו

 י-שכון״- לבדד ״אדם המפורסמת שהאימדה
עליהם. חלה

 , ובתור מושבע, אוהב־חברה הוא יהודה
 אהבה בין לעצמו, מרשה הוא שכזה אחד

 הוא שלאחריה קצרה, אתנחתה לאהבה,
 חברה עם שנה־שנתיים לאיזה לו מסתדר
קבועה.


