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זמרר ויצחק סוזי
ראשונה משמיעה אהבה

וייצמן שאול
תח פו

 שהפעם אלא עניין. באותו לסוזי מסוזי
 שביום מילר, סוזי היסה בזמרת עסקינן
 ל- והדר פאר ברוב תינשא השבוע הרביעי

זסלר. יצחק רואה־דחשגון
ר סוו■ מ ר ה ל נ ת ח ת ה

 האחרונות השנים בשלוש התפרסמה סוזי
 והאחיות, האחים רביעייודהזמר כסולנית
 הצליחה תוכניות־טלוויזיה, בהמון שהופיעה

ו בפסטיבלים זכתה במיצעדי־הפיזמונים,
 ומעלה, משיכמה שם שבלטה מי אבל הבל.
ה הסולנית היתר! שלא, לי תגידו ואל

סוזי. האנגלו־סכסי, המיבטא בעלת תמירה
 עסוקה סחי היתה תקופה אותה כל משך

באוניבר לתיאטרון בפאקולטה בלימודים
 אפילו תקבל היא ובקרוב תל־אביב, סיטת

הח גם היא לאחרונה שלה. איי. הבי. את
 בקאריי־ ולפתוח מהרביעייה, לפרוש ליטה

סולנית. של רה
 עשתה שהיא הראשונים הדברים אחד

 שנערך מופע להנחות היה סולנית, בתור
ב ארצות־הבריוב של יום־העצמאות לרגל
 המזל, רצה בתל-אביב. אמריקה ציוני בית

 מגיבעתיים הצבר בה התאהב שם ודווקא
 אחרי אליה שניגש זמלר, איציק ,29ה־ בן

 את אוהב הוא כפה לה וסיפר ההופעה
 החלו הם בסיפורים, כמו ומאז, שלה. הקול
 קולה את לשמוע יוכל שהוא כדי יחד, לצאת
 שמע והוא לו שרה היא מקרוב. הנעים
.שהח עד שנה, חצי נמשך זה וכך ונהנה
להתחתן. ליטו

 הארץ, את עזבה לדמי סהי היפהפייה שהדוגמנית מאז
 נאלצה פשוט היא וחצי בשנה לפני עיקבותיה. שנעלמו כמעט
 חסרי- צ׳קים ובמתן בחובות שהסתבכה אחרי הארץ, את לעזוב
והשתתקה. בשוודיה נחתה ואז כיסוי,

 אף השוהה רוזנבלום־גולן, פנינה שלה, לקולגה ובניגוד
 שמסוזי הרי שוטפים, במיכתבים אותנו לעדכן ודואגת בנכר היא
וחצי־דבר. דבר שמענו לא

 יצאה שסוד ידעו כולם שמענו. בן בעצם חצאי־דברים נו,
 למעלה לא אם וחתיך, מיליונר, לפחות שיהיה בעל לה, לצוד
במייוחד. מקורית שהיא לא כלבבה. גבר שיהיה בקיצור, מזה.

 המדופלמים נערי־השעשועים עם תמיד הסתובבה היא אצלנו
הר למשל, הירש, פוקח הצעיר נער־השעשועים הגילים. מכל
 פינקס־צ׳קים המתוקה סוזי של בידיה והפקיד יותר עוד לכת חיק
 גילויי של אחרים מיקרים גם והיו חופשי. חשבון־הוצאות עם

כלפיה. לב טוב
להת עומדת שסוזי לראשונה התבשרנו שנה לפני בקיצור,

 שהת־ הקרובים, ידידיה כל את הפתיעה המהממת הידיעה חתן.
 שוודי פירסומאי היה לנישואין שהמועמד כיוון הבחירה, על פלאו

 מאייר, מארק בשם סוזי) של מוצא אותו (בדיוק פולני ממוצא
ישראליים. במימדים אפילו מיליונר מהמושג רחוק די שהיה

 מה בדיוק לא שזה מאוד מהר הבינה סוזי חשש. אל אבל
לה, והתאהבה איתו הרומן את סיימה היא תמיד. חיפשה שהיא
 פולין, יליד הוא גם אחר, שוודי בחתיך קצרצרה, תקופה אחרי

............ יאנק  במועדון במסיבה הכירו השניים סמולנסקי. יאנק לשם העונה
ראשון. ממבט בה התאהב והבחור בשטוקהולם, אכסלוסיבי

 לי שסיפרו מה לפי — הוא הזה הברנש כי לזלזל, לא נא אבל
 הכי הפלייבוי׳ם אחד אלא יותר ולא פחות לא — הכלה של מהצד

 עשיר חנות־למימכר־עתיקות, בעל הוא בסקנדינביה. מפורסמים
אמיתי. חתיך גם — והעיקר מאוד,

 הוא האלה, הנתונים כל עם אותו, רואים שאתם איך אז
 עבדה שבו הגדול לבית־האופנה יום־יום ובא עצמו את הטריח

 שהם החליטו שהשניים עד נמשך, זה וכך כדוגמנית־בית, סוזי
מזה? יותר צריך ומה זה, של צרכיו על זה עונים

 והיא נוצרי הוא ויפהפייה. 20 בת והיא ויפה, 35 בן הוא
 שוודיה, על מתה והיא שוודי הוא פולניה, והיא פולני הוא נוצריה,

שבר שלושה ולפני וביצעו, — חשבו יתחתנו? שלא למה אז

סמולנפקי ויאנק סוזי
ראשון ממבט אהבה

 שטוקהולם, של ההיי-צוצייטי כל עם בעירייה חתונה עשו עות
 באילת היו הם ירזדהדבש. מיצוות לקיום ארצה באו ואחר־כך

 שלה ליאנק להכיר הספיקה בקושי וסחי לתל-אביב, ובאו שבוע
התל-אביבית. בבוהימה מימי־הזוהר שלה החברים כל את

 הימים, משכבר ידידה היה לו להכיר דאגה כן שהיא מי
 הפלייבוי של שיכמו על טפח פלייבוי-בקבע שבתור הירש, פוקד,

 פלייבוי שכל זה .איך המתגלגל: במיבטאו ונאנח סוזי, של
זה? על אומרים אתם מה נו, ?״ לא אני ורק נופל, דבר של בסופו

 מסורתית, ממשפחה בחור שהוא איציק,
 המסורת, כנפי אל סוזי את להחזיר הצליח

 ביוון לעשות, ממילא השתוקקה שהיא דבר
 קטנים דברים הרבה בכך יש שלדעתה

ויפה. גדול יותר הרבה דבר שמסמלים
 לשבוע־ יצאו הם החתונה אחרי מייד

 לקליפורניה, יטוסו הם ובקיץ באילת, דבש
 הבלה. של המישפחה את יכיר שהבעל כדי
 על תוותר לא שסוזי הוא חשוב הכי אבל

 קיבלה היא בדם. זה אצלה כי השירה,
להק וחוזה חדשה, תוכנית־טלוויזיה גם

 שאוהב בעל לה יש בי פזמונים, לטות
ומר הנישואין אחרי גם שלה הקול את
לקי רוצה שהיא מה כל לעשות לה שה
הקאריירה. דום

 )22( שסוזי פלא אין כזה, בעל עם
 ובטוח מוכן הבנאדם שאם לי, אומרת
ה זה הנישואין אז לאהוב, אוהב שהוא

 באמת הם ואם בעולם. נפלא הבי דבר
 להם שיהיה טוב הכל אז אחד, בראש

ושיצליחו.

ע1השב חתיך
מסמו־סמוט עם פד■□׳

 כבישי את חורשת אחדים חודשים מזה
 לבנה מכונית־ספורט המעטירה תל־אביב
ב אמריקאית לוחית־מיספר עם שטוחה,

 ,1 מיכה באנגלית כתוב שעליה כחול, צבע
 הזאת משהמכונית יותר אבל קליפורניה.

 המיד־ על חונה היא הכבישים, את חורשת
הדראגסטור. מיסעדת שמול רכה

 גם תוכלו פנימה, קלה הצצה תתנו אם
 לרנר, מיכה המכונית, בעל את לראות
ש ודואג השולחנות בין מתרוצץ כשהוא

 שחתיך־השבוע לא שצריך. כמו ידפוק הכל
 של האח שבתור אלא מלצר, הוא שלנו
 הוא המקום, מבעלי שהוא לרנד, דני
העסק. את לנהל לו עוזר
 מינהל־עסקים זה בשביל למד מיכה בי

 תואר גם עשה ואחר־בך בארצות־הברית׳
 30 לו במלאות וכיום, בראיית־חשבון,

 לפתוח דיו בשל שהוא חש הוא חורפים,
 הוא אז עד בעיר. חדשה מיסעדה אחיו עם

 ה- מכונית עם בדיזנגוף יומי טור עושה
ה לידיו כשיושבת שלו, ־וי260 דאסטון
סורוקה. רוחלה התורנית, חתיכה
שאותן יקרות, ממכוניות־ספורט חוץ

יילר־המזעדוד□ ארס,

 ול- לעיר־מגוריו לפתע חזר הוא משם
ב — והחליט שברמת־השרון, בית־אביו,

 לפתוח הזכור־לטוב, השולחן־ערוך השראת
 ארבעה עוד עם יחד בנווה־מגן. בית־תר,
 גנרלים, ילדי במקרה הם שגם שלו, חברים

ו יין בית־תה, עצמם בכוחות הקימו הם
שתרצו. מה וכל גבינות

 מצליח וייצמז, שאולי הזה, הבחור
 להשתגע מחדש. פעם בכל אותי להפתיע

 מהאופק, לנו נעלם הוא בהתחלה ממנו.
 כיפה חובש אותו גילו אחד שיום עם

 לספר ידע הוא אז בישיבה. גמרא ומשנן
 ושהוא עצמו, את לגלות מתחיל רק שהוא
 ובשולחן־ בתורה בחיים ייעודו את רואה
ערוך.

 שם חי לאילת׳ היישר עבר הוא משם
 רפי של בכפר דאגות בלי ביטניק כמו

 ממנו מאושר שאין לכולם וסיפר נלסץ,
ה טעם־החיים את גילה הוא ושסוף־סוף

שבטבע. היופי ואת אמיתי

 שאולי עצמו. על הסיפור חזר ושוב
 לו שיש לכולם וסיפר מבסוט, נורא היה

 להרחיב מתכונן ושהוא משגשג עסק עכשיו
ה טעם את גילה הוא — וביכלל אותו,
מחדש. חיים

 את משנה שוב ששאולי לי נודע השבוע
 חוות־ לפתוח אומר גמר הוא בחיים. ייעודו

 הם ועכשיו שלו, החברים עם יחד בקר,
 לקבל כדי הסוכנות עם מגעים מקיימים

החווה. להקמת שטח־אדמה
 יהיה אז מאושר, יהיה הוא כעת ואם

 שהוא עד זמן איזה ממנו שקט קצת לנו
חדש. פרוייקט לו ימצא

 בארץ, סאן אריס של האחרון ביקורו
 מסיבובי- כאחד ללא־ספק אצלו ייזכר

ה בשנים לו שהיו קשים הכי ההופעות
 ל־ נפל הוא בלוד, .שנחת כמו אחרונות.

 לבטל מהרופא מפורשת הוראה עם מישכב,
 לא אריס אבל ההופעות. כל את

 היום כל בילה הוא הקהל. את איכזב
ש מבלי להופעה יצא בערב ורק במיטה׳

לו. עולה והחום שר שאריס ירגיש איש
 אותו לראות תוכלו שכולכם כדי אבל

 חוזר הוא יתעייף, לא שהוא וכדי שר,
הס לצורך והפעם ארצה, חודשיים בעוד
 אריס של בכיכובו מלא באורך סרט רטת

 הסרט עובדיה. ג׳ורג׳ של ובבימויו
 ויספר המועדונים, מלך הנראה, ככל ייקרא,

 מועדון־לילה כמנהל ארים של חייו על
 בחייו גם מגלם שהוא תפקיד משגשג,

בניו-יורק. סירוקו מועדון כבעל הפרטיים,
 לפתוח גם אריס מתכונן לסרט נוסף

 זמנו את יחלק הוא ואז ביוון, בית־מלון
ל המרחק הרי ומשם ליוון, אמריקה בין

 לכל מבטיח שהוא כך גדול, לא ישראל
קרובות. לעיתים ארצה שיגיע מעריציו,

 מרגישה כבר ואני לכם, דירלה־דה־דה אז
יאסו. חודשיים. בעוד אצלנו יילך מה

דרנר מיכה
למזון אהבה

 טניס לשחק אוהב גם הוא מאד, אוהב הוא
ש השבוע נערת (ראה סוסים על ולרכב
 ידידות, שיותר מה שיהיו והעיקר עבר),

מכוניתו. שעל הפלייבוי סמל את שיצדיקו


