
חי ר מז
 לעיי! ואעוון מיקגי

יעקב נזכרו!

השנה: שוד הלימון הוא ולדה״□ קורט
ה שלום, אומר הוא אין ש ק תודה או בב

 פרכק שהגיע מהרגע 9
 לא הידטון, מלון אל פינטרה

 כדי אלא מדירת־הנשיאות, יצא
 בנייני אולם אל ברגל להגיע
 סי- כי מסתבר הסמוך. האומה
 חזקים, מכאבי-גב סובל נטרה

מהנ מייוחד קרש ביקש ואף
 רופא מיטתו. עבור המלון, הלת

 ליטמן, אברהם רד״ המלון׳
 לו נתן סיגטרה, אל שנקרא
 להתעמל, לו והורה כדורים
 דיאטה. על ולשמור לשחות

 בדיוק ״זהו :סינטרה לו אמר
 רופאי לי הורו שעליו הטיפול

 ד״ר שאל בארצות־הברית.״
 אינך מדוע כן, ״אם ליטמן:
 ז״ הדיאטה על לפחות מקפיד

 ״אדוני, :סינטרה השיב כך על
 איטלקית. ממישפחה בא אני

 לשתות, לחיות, אוהבים אצלנו
 ולחגוג.״ לאכול
 של דירת־הנשיאות אל 91

 בקבוקי הזמן רוב זרמו סינטרה
ש שחורה, תווית ווקר, ג׳וני

בשיטתיות. הזמר מחסל אותם

: | 1 1 1 1 1 1 1 ביקשה סינטרה, פרנק של ידידתו ן1
# ״ י- י יי״ ה לחיצת לסיבוב אליו להצטרף ל#

זהב. שרשרת קיבלה בתמורה בצד. לעמוד לה הורה סינטרה ידיים•

 התנהג ותמיד תודה, אמר לא
סבי בחדר קיימים אינם כאילו

״ב העובדים: אחד אמר בו.
 חשוב אורח כשיש כלל, דרך

 מי בינינו רבים אנחנו במלון,
 קורט של במיקרה לחדרו. יעלה

 לא מי בינינו רבנו ואלדהיים,
לחדרו.״ יעלה
 אכסקלו- ראיונות שני 9!

 הצייר העניק בילבד סיביים
ר יופל רגנ  תערוכתו לרגל ב

 שהתקיימה הרטרו־ספקטיבית,
 שאר לכל תל־אביב. במוזיאון

 השיב אליו, שפנו המראיינים
תו כאלה ״בראיונות הצייר:

 את במקום הצייר, את לים
!״תמוגותי

 מתאבלים ירושלים זאבי 9:
 דח־ אידואיז של נסיעתה על

 היפות הנערות אחת מוריו,
 בתה היא אילואיז בעיר. ביותר

ב קוסטה־ריקה שגרירת של
 קרפינסקי מרי ישראל,

בעצמה הנחשבת דה־מוריו,

11^1 1 1 1 1 1 1 X עם שנערכה, המפוארת במסיבת-חקוקטייל
■1 1 1 1 1 •1 1 1  ״הילטון״ למלון הגיעו סינטרח, פרנק הזמר 1

 בהפ- ביניהן והתחרו מחלצותיהן, במיטב לבושות כשהן בירושלים
לאחרונה הפכו מסיבות־החתרמה האחרונה. וזעקות״האופנה יופי מת

 בארץ. הגבוהה בחברה רבים חברתיים מיפגשים של חדשה אופנה
 אולם־ היה לזוג, לירות 500 להם עלה האחרון שהתענוג למרות

 מועד בעוד שטרחו הסוגים, מכל באורחים מפה־לפה מלא המסיבות
המפורסם, הזמר של לצידו בקוקטייל השתתפותם את להבטיח

ל סינטרד, הורד. בחג־ההודייד,
 המישלוח אל נוסף ארגז צרף

ל איש 20 הזמין הוא היומי.
 בין בדירתו. מייוחדת ארוחה

 עיריית ראש היו: האורחים
 ואשתו קולר! תדי ירושלים
 מרמאללה, ערבי נכבד תמר,
־ סינטרה, של וידידו אן  ז׳
 היל־ מנהל שהוא פיקה, פייר

ש המיזרח־התיכון, באיזור טון
 להופעתו מייוחד באופן בא
בירושלים. הזמר של
 תרנגולי־ שלושת אגב, 9!

 על־ידי שנשאלו החיים, ההודו
 קיריית״ענבים. מקיבוץ הידטון
 כלובים בתוך כבוד שכנו ואשר

 של העשירית הקומה במיסדרון
 סי- החיבה לשמות זכו המלון,
 על וואלדהיים, גראהם נטרה-

 החשובים האורחים שלושת שם
לאחרונה. במלון ששהו

אמו המלון צוות אנשי 91
חשו באורחים טיפול על נים

 שירתו המלון פתיחת מאז בים•
 רמי־מעלה אנשים העובדים

 זכה ה״לימון״ בפרס אך רבים.
 מזכיר שעבר בשבוע אצלם

 ואלדהיים. קורט האו״ם׳
 בירך לא מעולם לדיבריהם,

מעולם שלום, בבירכת אותם

 ״סי-בי-אס״ן התקליטים בחברת המכירות מנהל של רעייתו בראון, חווה לשמאל, מימין למעלה, בלטו
 בית״החרושת בעל של כלתו פרומצ׳נקו, ליאורה ;הצעיר גולדמן היהלומן של רעייתו גולדמן, מאיח

פרפומריה. בעלת בן־חנן, ושושנה כץ מנפרד של גרושתו כץ, אליזבת :מימין למטה, אס. אילנה ;״עלית״

1996 הזה העולם8


