
אני ן י א אס
והשום ת וו₪םו והוחו? מולי ־ לי

 לא- בשטח נתן שאייכי מאז אומנם,
 למדות אבל גלי־צת״ל, את שומעים כל־כך

 שאחרון לכם, לספר מוכרחה אני זאת
 הצבאית התחנה של הוותיקים הרווקים

 מתכוונת ואני רווקותו. את לאבד עומד
 תקן על •כיום היושב שפירא, למזלי

 יועץ־מיייוחד־ישל-מפקד- בימו משהו של
 שהעורבת אחרי התחנה־לענייני־תוכניות.

 ומצפה התחתנה, כבר שושני כתיה
 ׳מבעל כיאה החסידה לביקור במזל־טוב

 הגיע שכעת בתחנה החליטו דייל, שהוא
היועץ. מולי של תורו

 להקת- כוכב בשעתו שהיה החביב, מולי
לב המייוחדת ,בחיבתו ידוע פיקוד־צפון,

 בשנים לו שהיו החברות וכל תימן, נות
 הנוכחית ונאוות. שחומות היו האחרונות

 קרויה עצמה, בזכות נאווה היא גם שלו■
ה!- מל בל על מוסמכת, אחות והיא כר

ממוצא '

 הזמרת גורמת פאניקה איזו תשאלו אל
ב עדנה  בזכות א ל ועדיין בפינלנד, ל

 זוכרים כולנו שלה. הזיימרתי-ת הקאריירה
 בדיוק, שנה לפני לארץ, עדנה הגיעה איך

 דה־לה- דאן המיסעדן שבעלה, וסיפרה
 אבל בעיקבותיה. לבוא אמור פונטיין,

 לפי בדיוק היה לא במציאות, שקרה מה
 היתד, לא הקטנטונת, ארצנו התוכנית.

 את השאיר והוא לה־פונטיין, של בראש•
 לניו־ חזרה שהיא עד בציפיות, עדנה
 אמרה סופית. ממנו להיפרד והחליטה יורק

 לאורך לבד נשארה לא אבל ועשתה, —
 עדנה התאהבה אחדים שבועות כעבור זמן.

 גד־ דייוויד הפופולרי האמריקאי בבדדן
ר, אושרה. את שוב ומצאה נ

שלה, דה־לה־&ונטיין ׳שגם אבלימסתבר
מו ' ע  התלבש מצידו, הוא, בצלחת. ידיו נ

 אלא שאינה חדשה, בינלאומית פצצהי'
 שהיתר, מי פוכטאימו, אנה פינלנד, ימים
 הצרה שלנו. מור רינה לפני יוניברס מיס
 פינלנד עיתוני קטנה. בעייה לו שיש היא

ם  למלכות־היופי שקורה לימה מאד ̂ן
להת־ ככה סתם לה יתנו לא ,והם

 בגלל רק אמריקאי ׳מיסעדן יאתר, 1
 ׳חושדים פשוט הם לא־רגיל. חתיך

 על שהתלבש בינלאומי נוכל •שהוא ־ג׳ו
עושרה. בגלל גם היפהפיה אנה

 כנראה פוכטאמו מישפחת ׳מזה, חוץ
 להם ואיכפת בהלסינקי, מאד מייוחסת

 ש־ למרות שלהם. 21ה־ לבת קורה מה
הת לב ועדנה הוא לה־פונטיין, לדיברי

 שהם ומצאתי ביררתי הנה כחוק, גרשו
 חיים ורק כחוק, יותר עוד נשואים, עדיין

בנפרד.

לב עדנה
המיוחל הגט

 תביעות יש מהם אחד שלכל נראה
 שכל כזה הוא המצב וכעת האחר, כלפי
 לאהבתו להינשא היום רוצה לחוד אחד

החדשה.
 ש־ למה להצטרף אלא לי נותר ולא
 שז׳אן מקווה רק ״אני עדינה: לי אמרה

 את לי ויתן מדי יותר אותי ימשוך לא
 להינשא.״ רוצים ודייוויד אני כי הגט,

 עושה עדנה ובינתיים מקווה, אני גם אז
משהו. זה וגם בהלסינקי, כותרות

חברות־למניעת־הריון
שפירא מולי

האחרון הרווק

 הקרבים נישואיו דבר את לשמור פולני,
 מישפטן של ולאה למישפטן כיאה בסוד,

שפי עמוס הפרופסור מוסמך, יותר עוד
א. ר

 יש מה יודעת אני אם אותי תהרגו
 אבל המשמחת, הבשורה את להסתיר לו

לוק- תמיד הכרם, בנות עם כשמתעסקים

 נכנס עצמו את שמכבד מי שכל מאז
 ספי גם בכלל, ויחיות־הבית הכלבים לענף

 וימי חשובה. פונקציה נעשו ריות־הכלבים
 להיולכי- מספריות־הצמרת כאחת שנחשבת
ארליך. הילה היא ע׳ל־ארבע

 8לד,פ- החליטה הבוהמה, חביבת הילה,
 גירושיה] על העקשניות השמועות את ריך

 מסיבה! העיר לכל ועשתה מומו, מבעליה
 ואחרי-שכולם] שברמת־גן. החדשה בדירתם

 גם( היא אוהבים, ומומו היא כמה ראו
 סו-] שהחליטה, -שהתעניין מי לכל הודיעה

 1 להרחיב יותר מעוניינת לא שהיא פית,
בבנה-יחידה. ומסתפקת מישפחתה, את

ל אותה ש&^זשיכינעה היא

החברה דווקא היתה הילודה את צמצם
כפיר, יפה הדוגמנית שלה, טובה הכי

 ילדים. -שני עם בביקור אצלה ששהתה
 פה שתהיינה עד חכו כאלה, חברות זעם

דמוגרפיות. התפתחויות

ה ר עז
לא ר־זאיזה

!רי7לעז<

אוהב יחבר
 בתיה את ^ייד שאפילו־ צייר והוא כמרי,

 לאף אצלה צ׳אנס נתן לא ובקיצור שלו,
שאפילו אותה, אהב כך כל הוא אחד.
ולבנות לאשה אותה לשאת פעם חשב
 ארצה שהגיעה עד חשב, חשב, קן. להם

וכמו הרא-שונה. אשתו קצר זמן לפני !
ה האהבה בסיפורים, רק כימעט שקורה

 הם השניים, בין שוב התעוררה ראשונה
 והחליטו מחדש זה את זה גילו פיתאום

כקדם. ימיהם לחדש
ה החיילת לחברה לתת החליט שאולי
 ולקח בלתי־מוגבל, לזמן פס שלו יפהפייה

בישראל. לטייל שלו הלשעברית את
בודדה, נשארה כחולת־העין בתיהל׳ה

 שהיא כמו זמן, לאורך לא היא גם אבל י
 אפשר צרה כל ״על :מנמרי היטב למדה

איך, ועוד התגברה היא אז להתגבר.״
קל. בשינוי־כיוון אבל

שה־ מניסיון־העבר, לה, שהסתבר אחרי
 כנראה היא בשבילה, לא בכלל זה בוהמה

 עורך- עם להסתובב בטוח שיותר החליטה
ש ב-שבוע אז למיקרי־יחירום. צמוד, דין

 ימלא, בביטחון נוסעת, אותה ראיתי עבר
 מאיר הפרקליט של הפונטייאק במכונית

גם הם מלא יותר עוד ובביטחון זיו,

בעיר.
 יגיבו איך ת

 זה על יגיב ■ואיך 7נה
 כמו יפות הכל, אחרי ג* הצייר. בוד
 לא אפילו יום, בכל מוצאים לא בתיה

לצה״ל. הכבוד כל עם בצה״ל,

חן בתיה
האחרת האשה

 בשוק בקרוב לקלוט שנצטרך אחת עוד
 עליזה הוותיקה הזמרת היא המקומי

 מארצות-הב- . *ו,6,גתג־ה שגאה עזיקדי,
הח עליזה כ־ראזל-׳תישאר. והפע$ דית

 להישאר זה בשבילה טוב שהכי ליטה
^חמדת^זייי*! באר?  צריכה לא *■
־גירייודק. של הכ^כזראש את יותר

 הרומן את טובה בשעז< סיימה היא
 ׳וחזרה הרפז, אריה הצייר עם שניהלה

להצעות. פתוח הכל — אהבות נטולת
 בנותיה, שתי כידוע, לה, מחכות כאן
אני, פאני מ  שהפעם החליטה ועליזה ו

 היא זמני). (שם סופית תחנה זו ישראל
 יקר מיקרופונים ציוד איתה הביאה אפילו
 אבל להקים, מתכוונת שהיא הלהקה עבור

 שלנו, הכוכבים את מכירים שאנחנו כמו
 בעצם, זה, והרי הפתעות. אצלם יש תמיד

 זה, ובשלב מעניינים. אותם -שעושה מה
יזיקו. לא הצלחה איחולי כמה לפחות,

חצי
שמוליק

 חיי- ענף על להסתער -שמתכונן מי
 הזמר הוא בתל־אביב המתעוררים הלילה

 מו־ לפתוח שמתכוון קראום, שמוליק
ש חברים כאלה לא משלו. עדון־יחברים

 חברים אלא דמי־כניסה, לירות אלף ישלימו
 לעשות שיודעים שמוליק, של אמיתיים

שלו למועדוו יקרא היא כמוהו. -שמח

פון טל
ה ד שוו ל גו

 האינ את להעריך שתלמדו כדי רק
 1מהחיים, סיפור עוד הרי הנשית, טואיציה
 הידועה כולד, מלי השחקנית על והפעם,
תפ בגלל הקולנוע,״ של ״הזונה בכינויה

 בדיזנגוף אחד יום שעברה בסרטים, קידיה
צרפתי. אשר בשחקן והתאהבה

 אשר, את אז הכירה לא עדיין מלי
באינטו יעני פנימה, בלבב מישהו אבל

 לא- ראש ביניהם שיש לה אמר איציה,
 מיספר־הטלפון את השיגה היא נורמלי.

 יצא חושבים אתם ומה טילפנה, שלו,
 כבר הספיקה מלי, ז חתונה לא אם מזה.
 אריה הזמר עם ממושך רומן לנהל

 גרוניך שלמה המלחין ועם מוסקונה
 להיות כבר הספיק מצידו, אשר, ואילו
 אלמכור כילה את לאנוס פעם, נשוי

 של הסרסור להיות הכביש, מלכת בסרט
באשה, ישל סיפורה בסרט־הטלוויזיה גילה

כולד מלי
המוחצת האינטואיציה

בסרט הקצינים אחד בתור בדרגה, ולעלות
יונתן. מיבצע

 ציל־ שמלי כמו לנושא. בחזרה ובבן,
 בדיוק הוא הראשונה, בפעם לאשר צלה
 בדיוק והיא דירה, מחפש שהוא לה אמר

 ומכאן נו, דייר. מחפשת שהיא לו אמרה
 כמה של מרחק רק היה לחתונה ועד

 של כזה, רקע עם הכל אחרי חודשים.
 להיות מוכרחה קולנועיים, וזונה סרסור

התאמה.

 -שהוא מה ולפי בטיילת, שמנליק אצל
 1 מיחצי־מיליון יותר שם הושקעו לי מספר

לירות.
חמו בנים שני כבר עשה שהוא אחרי

להת ובמקום לנוח, שמוליק החליט דים,
 עכשיו לו יהיה למועדון ממועדון רוצץ
 כל ועוד שם, תופיע ג׳וזי משלו. קלאב
 אבל להאמין, קשה זמרים. חברים ימיני

 לעשות מה יהיה באמת עוד שבסוף נראה
בליליר- הזאת בעיר


