
בעיתון.״ לכסות
 כן■ דורי לאיש־הרדיו £
 סא- תוכנית לערוך הוצע זאב

 לו הובטחה טירית־פוליטית.
 על ב״ירידה״ רבה חופשיות

 ״לאנשים סירב: דודי אישים.
 רוצים הם מפוליטיקה. נמאס
 שאם־ אני מי אז מזה. לנוח
מנוחתם?״ את ריע

 ערכה יום־זזאם לכבוד 8
חגי מסיבה תל־אביב עיריית

 שבה העירייה, לעובדות גית
 גם האורחים כאחד השתתף

 תת־ ,העירייה שירותי מנהל
 (״פי- פינחס (מיל.) אלוף

 לו חמד מישהו להב• נייח״)
 פינייה את להכין ומבלי לצון,

 אותו גם הזמין לכך, מראש
 העובדוודהאמהות. את לברך

 או נאום הכין שלא פעייה,
 ברכתו את פתח מראש, ברכה

 שאני מבין ״אני במילים:
 שבזכותם אלה את כאן מייצג

לאמהות!״ אתן הפכתן
 תוכנית הקלטת בעת 8

 בסידרת־הטלוויזיה נוספת
 קהל־הצו־ קיבל בריבוע, תשע
 במחיאות־כף שבאולפן, פים

 חדש משתתף מהרגיל, סוערות
 ספן־השלום המשיבים: בצוות

בי  מ־ יצאו הצופים נתן♦ איי
!״אייבי :לו והריעו גידרם
 חנה השחקנית תמהה !״אייבי

ב היא אף שהשתתפה מרון,
 לא לי ״למה :המשיבים צוות

 מפני לאייבי? כמו כף מוחאים
ה הורה ?״ אונייה לי שאין

על בתשובה זוהר, אורי מנחה,

 ישראליים אמנים עשרה 81
 מוזיאון מטעם תערוכה קיימו

 לואיזיאנה במוזיאון ישראל
ה גנב ההצגה את בקופנהאגן.

 מנשה ענק־הממדים, פסל
האח האמנים אחד קדישמן.

 בטענה אליו ובא התרגז רים
 תשומת־לב את מושך שהוא

 זולים. בטריקים העיתונעים
 את ״חביבי, קדישמן: חשיב

 אתה לשכוח, הספקתי שאני מה
למדת.״ לא עוד

 המצפים האנשים אחד 81
 כוכב־הקול־ של לבואו ביותר

 לישראל, נולד אדיוט נוע
 אריק הזמר הוא הבא, בשבוע
 גולד את הכיר הוא לכיא♦

 כשהיה שנים, כעשר לפני
 ברודוויי בימת על שחקן־אורח

 בלתי- שחקן עדיין היה וגולד
 וגולד התיידדו, השניים ידוע.

 לבקרו יבוא כי ללביא הבטיח
 אלא בישראל. לאחר־מכן שנה

 שחקן- גולד הפך שנה שכתום
 ולאחר־מכן מפורסם, תיאטרון

 ניד- ותוכניותיו כוכב־קולנוע
חו.
 האמהות־הדיילות אופנת 8!

 בחברת האחרונה המילה היא
 אישרה שהחברה אחרי על. אל
נשו דיילות של עבודתן את

 מנצלות לילדים, אמהות אות,
 מהן, שתיים העובדה. את רבות

 ורחל שר!ז רדת הדיילות
רי,  בזמן להשאיר נוהגות ט

 בילדיהן הטיפול את הטיסות
 שהן שעה וכך, בעליהן. בידי

ולוני פאריס רומא, בין טסות

 יגאל הישראלי הזמר של מנהלו שהפןעופרים אבי
ב־ באולפני״חטלוויזיה אירח בשן,

 שוקולד״מנטה־ הישראלית שלישיית־הזמר את שבגרמניה שטוטגארט
 שיהיה לונג־פליי, תקליט יחד הקליטו הבנות ושלוש בשן מסטיק.
העולמי. לשוק והמייועד באירופה שהופק שלהן הראשון התקליט

 חסקה!״ מייד לה ״תביאו כך:
 מיקי שחקנית־הקולנוע 8'

 וארוחת סרט שסירטה קם,
נמ הארץ, ברחבי מוקרן בוקר
 משתלם שם בבוסטון, צאת

 יהודה הגיטאריסט בעלה,
 אולם המוסיקה. בלימודי עדר,

גדו לארץ מיקי של געגועיה
 להתקשר נוהגת היא לכן לים.

חש על מדי-פעם, ידידיה עם
 שעות איתם ולשוחח בונם,

להפ החליטו הידידים ארוכות.
העו השיחות, את לקבל סיק
 מיקי, אולם רב בכסף להם לות

מצ מעולה, כחקיינית הידועה
עלי להערים פעם בכל ליחה

ב מזדהה כשהיא מחדש, הם
 בכל ונשמעת שונים שמות

אחרת. כמישהי פעם

 לוי, גידי הצייר מטפל דון,
ה בבנם שרף, רות של בעלה
 צדוק ואילו אדם תינוק,

 שמוליק של אחיו קראום,
 ב־ מטפל טרי, רחל של ובעלה

חיילי♦ הפעוטה בתם
 היפות הדוגמניות אחת 8!

גולדנברג, חלי היא בארץ
 את מדי־יום מעטרת שתמונתה
 לוחות־המוד- ואת העיתונים

 מסתפקת אינה הלי אולם עות.
 החלה באחרונה בדוגמנות.

ו בסרטים, כשחקנית מופיעה
 עומדת היא בזה, די לא כאילו

הרא ספר־שיריה את לפרסם
 ליבה מהירהורי שיכיל שון,
 כקולב. המשמשת דוגמנית ישל

פעלת בחורה היא חלי אולם
אף לבזבז אוהבת שאינה נית,

0 שחקן כי טוען הוא בפוליטיקה. עוסק אינו ידיו, ייגאל הפרופסור של אחיו 1*1 *1
הצעירה, אשמו עם ״קספר״ לבכורת בא יוסי ומו״לא. אמנות בענייני לעסוק צריך 1 י •

 חנה השחקנית ידיו, של הראשונה באשתו השניים פגשו ההצגה אחרי שהתקיימה במסיבה היידי.
המשותפת. מחברתם מאוד ונהנו מיודדים, ניראו השלושה שלהן. את עושות שהשנים נראה מרון.

ו ט  כדי האוסטרית, השגרירות כאורח ארצה בא הנודע, האוסטרי המחזאיהנדסה נ
בתל״ ״צוותא" באולם שהתקיימה ״קספר״, מחזהו בבכורת נוכח להיות

 שחקניו! עם בפאריס כיום חי הקודמים, מנישואיו ,7ה״ בת בתו בחברת לארץ שהגיע הנדקה, אביב.
 זאת ולעומת אוסטריה, שגריר מארחו, עם להצטלם סירב מוזר, כאדם נתגלה הוא מורו. ז׳אן הקולנוע
בקרוב. להינשא העומדים גולד מלי השחקנית ידידתו, ועם צרפתי אשר ההצגה, כוכב עם להצטלם הסכים

כדוגמ עבודתה על נוסף רגע.
 היא וכשחקנית־קולנוע, נית

 במועדון־לי־ כמארחת תשמש
 ביפו. להיפתח העומד חדש, לה

פרנ דורין האופנאית 8

 שלמה, שנה חסכה קפורט
לא יומיים מכונית. לקנות כדי
ועש המכונית את שקנתה חר
וב במנוע כללי שיפוץ לה תה

מת ממש מכוניתה נגנבה גוף,

 את מצאה המישטרה לאפה. חת
 אחדים, ימים אחרי המכונית

1 רציני. באורח פגועה כשהיא
ה היפהפיות, צוות אל 8

 | בתל־אביב כמלצריות עובדות
 ן האחרונה בשבת נוספה הקמנה,
 של השמונה בת בתו דנה,

 שאולי. רפי המקום, בעל
 אמה, עם למקום באה דנה

שוכ רייס־דייווים, מנדי
 ן מתגברות שהמלצריות ראתה

סי לבשה העבודה, על בקושי
לשולח להגיש להן ועזרה נר

 לה שיש הוכיחה גם דנה נות.
 1 ל- הציעה היא לעסקים. ראש
ה כל יעבדו שבפורים אביה

מחופשים. כשהם מלצרים
 גור אילנה הפסלת 8
 על הנראה, ככל סומכת, אינה
 הצרפתיים. יחסי־הציבור אנשי

המת הפאריסאית, לתערוכתה
 קטיה הידועה בגלריה קיימת
 את אילנה איחה ■לקחה גרנוף,

 ב- לעיתונאי־החוץ האחראית
 לעיתונות לישכה־הממשלתית

 שהתה בלה דיאמנט. בדה
דוב בפאריס, ארוכות שנים

 במשך על-בוריה. צרפתית רת
 בלישכת־העיתונות עבודתה

צר בעיתונאים בעיקר טיפלה
ה כל את מכירה והיא פתיים,

 בפאריס. החשובים עיתונאים
 של בעזרתה כי מקווה, אילנה

 בכיסוי תערוכתה תזכה בלה
אותה. ההולם

ממוש בתשואות זכה משמאל) (שניברקן יהודה
 הקולנוע באולם שתופיע, בעת כות

 סירטו של חקרנת״הבכורה נערכה שם בשיקאגו, ״לינקולן־ווד״
 את אהב האמריקאי הקהל כי מסתבר בניו־יורק״. ״לופו האחרון,

 (מימיו בתמונה נראים ברקן עם בהתלהבות. יוצריו את קיבל הסרט,
עמרני. וגבי לוטקין חן הילד גלעדי, מוטי גולן, מנחם לשמאל)

5!2061 הזה העולם


