
המשו מחבריו להרבה פאי־לב הרסה גרם שכשנפרד היפה, הזוג יחד לחיות הזר
זהכה. ולאישתו נמרי שאולי לצייר ■כוונתי תפים.

 אבל הנ׳׳ל, הזוג בבי בהיי רציניים משברים בעבר חלו יודעים בוודאי ׳שכולכם כפי
 שתזון במלון לעבוד שהחלה זהבה, עצמם. את לשקם הצליחו הם ואהבה רצון המיון עם

 שממריצה החדשה ׳מעבודתה מאד ■נהנית המלון, של הציבור יחסי אשת בתור החדש
לאחרונה. שנראתה מכפי יותר עוד טוב ולהיראות להמשיך אותה

 מזמינים .ביחד, ■להם ושטיוב ישחזרו ויידעו יראו שכולם מאד המעהנייינים השניים,
אור את וטובלים ושרימפס, קלמארי ינוסח צרפתיות לארוחות־ערב בכמויות חברים
׳ומאושרים. מרוצים יופוילם ביין, חיהם

 הזאת, במישפהה מחודשת התקרבות תחול שבקרוב כיוון בפרט, ■גמרי מישפחת
 צ׳ארדס. טינה עם יחד הופעות למסע ארצה יגיע יוני, הזמר שאולי, של הקטן פשאחיו

המלוכדת. נמרי מישפחת כל שתחגוג החגיגות את צופה כבר אבי

נמרי ושאולי זהבה
שרימפס חגיגות

ה הב ח<פא<ת א
 לחי־ מובר ודאי מונטיה נ׳יטה השם

 שביניכם. התיאטרון אוהבי ולבל פאים
!והש חיפה, בתיאטרון אמיתי ססאר היא

 בכל האחרונות השבים שש במשך תתפה
העש מליל הזה, התיאטרון של ההצגות

 חדש מחזיה על כיום עבודתה יועד רים
הקייטנים. בשם

 מונטה לאלכס נשואה שהייתה ג׳יטה,
 !ושיחק התיאטרון באותו ׳שתקן הוא שגם

 כגרושה חוה מחזות, ׳וכמה בכמה לצידה
 תישאר כמוה ,אשה לא אבל זמן־מה, מזה

רב. זמן ׳בודדה
 מצליח צעיר עם בחיפה חיום חיה יחיא

 דג זהו תיאטרון. !באותו שחקן הוא שגם
 בתור עצמו את שחיפש גליקמן, (דובל׳ה)

של מצא סוף ■שסוף עד זמן המון ׳שחקן
 השניים החיפאי. בתיאטרון ובחלה ווה

 וחברים חודשים, כמה בבר ביחד חיים
בעי ׳והרומן שיגעון להם שטוב מספרים

 עובדים מהחיים, נהנים נראים הם צומו.
 וכיוון יחד. הכל ׳ועושים יחד, גרים יחד,
 יחד, הזמן כל להיות להם נמאס ■שלא

יהד. לחו׳׳יל יסעו גם כנראה יחם בקרוב
 כישש לפני ■ארצה ׳מרומניה עלתה ג׳יטה

הול לארץ מתגעגעת די ובנראה שינים,
 אפילו ׳אמיתי, טוב שהוא ודובל׳ה, דתה.
 מתפקידו חופשה שיפוע לקחת מוכן היה

 ויסעו ייפרדו שלא העיקר הלהקה, בסרט
 הכל הכל מולדתה. בארץ לביקור ביחד
 שהם להניח ויש הזה, הזוג אצל ביחד,

עושים. הם ימה יודעים

ה נחגגה מארוקו נוסח אמיתיית חינגה
 דייג הספר של יבנו הולדת לרגל שבוע

 מוכרח אצלו דבר שפל דייב, אוגני.
 הוא האירוע שלרגל החליט מיייוחד, ■להיות
כדוג היתה שלא במסיבה העיר את יפוצץ
 אומנם יוכך שפח. הייהוד מפהינת מתה
 ׳ואין ברור, הרי שם היו שכולם זה היה.
 מיצעד את למנות להתחיל אפילו טעם

שהתפקד. ׳והיפות היפים
 הד קיבלו שכולם בזה היה העניין אבל

 ׳והכיל מארוקו, ׳בנוסח לבושים לבוא יראה
ה במיטב ׳והופיעו מאד ממושמעים ח״ו

 רקדנית־ ספק, ללא היתה. הערב מסמר
בעי הקהל כל את שהלהיביד, ריקי, הבטן
 על טהורה מאירוקאית תיזמורת של דודה

בעש שם לה הודבקו והשטרות נגדה, 12
 עשו והאווירה -שהמשקה שהוכיח מה רות,
 נערכה ישבו המועדון בעלי שלהם• ■את

המ נפתח שמאז מלא, בפד, אמרו החגיגה
 ארועים מלא כל־כך שבוע היד, לא קום

הזה. השבוע כמו ׳וחגיגות
 את שהיוו רפידות ואילן זיו ,מאיר
 של עול כל סרקו המישפטית, הסוללה
 משתוללים שם אותם שראה ומי רצינות,
 •שרק מאמין היה לא ידע, לא עד ׳ורוקדים

 חליפה עם ישבו הם היום, ׳אותו בבוקר
■רציני. ■מישפט באיזה !ועניבה

ודוגמנית דייג
ייחוד בעל בן

 הוא גם •שד,כיבוד מובן המארוקאית. :אופנה
 הקשור וכל המזון ■קונוונציונאלי. הוד, לא
 המארוקאי, התפריט טהרה על היה בז

מטע ועוד דצנובר, שקדים ממולאות יונים
והחד. הדימיון בלוטות את המגרים מים

 גרמניה שהיא דיאגה, ואשתו דייב
 בשם בבת כידוע התברכו נבר יפהפייה,
ישבע. יבת שהיא שרון

רומן
ם י כ ש מ ה ב

פ לאסתר שקורה מד, בדיוק זד, עו
 גרגר. רוני רב זמן ׳מזה ׳ולחברה רים
 מגר־ אסתר שיל לשובה עד שידענו ככל

 את צאתה ■לפני נגמר ביניהם הרומן מניה,
 ישלא-כל- ימה אך הקודמת. בפעם הארץ

 ברגע זה אל זה ■חזרו שהם הוד, ידענו כד
ה הופעותיה ׳למסע ארצה שבה שאסתר
 דיסקרטים כך כדי עד היו השיניים נוכחי.
 שבו לרגע עד חשד, ולא ידע לא שאיש

 לי נמסר ■ומשם מגרמניה טלפון קיבלתי
 ממיני ביקש וקולגה הרומן, שיל חידושיו על

 האוהבים שני של הדישה ■תמונה להשיג
 למישמע האמנתי לא הללו. המסתתרים

 ובארץ יודעים, בגרמניה זיד, איך אוזני.
 עדיין בזאת סנסציונית הדשה שלנו הקטנה

התגלתה? לא
 ׳ולקחתי •שרוולים הפשלתי כמובן וכך

 בלובי ישבניו וביחד ונחמד, דינמי צלם
ה שרתון !מלון ,אסתר, ■שיל ׳מישבנה ■של

 שיישב־ זיד, חיכינו. ופשוט בתל־אכיב, חדש
 ■נו־ לא עוד שעות משמונה יותר •שם נו

 שבו הקטע היה קשה ׳שהיד, מד, אבל רא,
 שלובי־ ׳מחדרם, השניים ירדו סוף־סוף

זרוע.
 ■לעשות הצלם מיהר כמובן זד, בשלב

שכ ברגר, רוני אבל באמנה עבודתו את
 וניסה לעברו זינק להצטלם, התנגד נראה

 נלחם הבחור המצלמה. את ממנו לחטוף
ומצ חי הוא מהמצלמה ■שהרי כוחו, בכל
 שום ■לו הייתה ולא רב, בכסף עולה למה

היקר. הפילם על או עליה לוותר כוונה

ה ע ת פ ה

האח בזמן מאד פופולארי מכסיקו עניין
 ׳בקרוב אז ידעתם, ■לא ׳במקרה אם רון.

 החדש, שרתון במלון ■מכסיקו שבוע ייפתח
 ממכסיקו אמיתית פולקלור ■להקת ■שיביא

 טהרת על במלון האוכל יהיה השבוע וכל
 קם- וכל קו-קארנה, והצ׳ילי האנצ׳ילאדוס

אינדיא אמיתי. מכסיקו יטייל ילבש ליון
 ליהודים ויתנו חופשי, שם יסתובבו נים

ומינהגיהם. חייהם דרך על מושג
מכ ענייני בבל ■מאומן כבר שבטח יאחד

 המישטרה, מפכ׳׳יל ישהיה ימי הוא סיקו
כשג מינויו יאה שהחל רוזוליו, שאול

 ירב. לא זמן לפני זו בארץ ישראל ריר
 בשפה גם •שלו ■בידע מכסיקו את המם הוא

 ׳בידע ׳וגם חופשי, מדבר שהוא הספרדית
 המפסי- בתרבות הקשור בבל ■שלו הרב

כל ליו מניין משנשאל !והספרדית. קאית

 הר־ באוניברסיטת שלמד השיב הזה, הידע
 התרבות, את וגם השפה את גם ווארד

 ימה זד, ■לתפקידו. ׳ומזומן מוכן להיות כדי
 שעו־ את טוב־טוב ■שמכין בנאדם שיקרא

שלו. רי־הבית
 המלומד ריוזוליו את הזמינו בקיצור,

 דד של הארצי בכנס אורח מרצה להיות
 על-ידי הוזמן הוא האמריקאית. ■מישטרה

 ■היחידי. הזר המרצה והוד, האפ־בי־איי
 מלווה ׳שוטרת עליו הלבישו הכיבוד בגלל

 בודשייג־ שהותו את לו ■שתנעים יפהפיה,
העיר. ׳ממראות לו יתראה וגם טין,

 הכנס ימי •שלושה כיל שבמשך קירה וכך
 לשוטרת צמוד הי׳שראלי השגריר היד,
 לקחת ישכח לא ׳להרצאה ואפילו יפה,

יאותה.

ברגר רוני
לצלם מכות

 ב־ רגע ׳באותו שהיה שמי קרה ׳וכד
מוא רציני. מקרב־אגרופים נהנה שרתון

העל על היתד, הצעיר הצלם של ידו נם,
 הזמרת ■של לידידה ■שהעניק ואחרי יונה,

מה והתחפף רגליו נשא זרועו, מנחת
מקום.

 דיוני של החדשה תמונתם הרי ׳ובכן,
המחו מחזרה המתבגר, הסטודנט ברגר,

 ■שבנראה עופרים, אסתר הזמרת של דש
 הצלחת לרגל זמן־מד, עוד איתנו תישאר

 ■בארץ שהזתה עת יכל שלה. תוכנית־היחיד
 •שגם לצפות ויש ■בשרתון, מתגוררת היא

הנ״ל. המלון של משירותיו ;נהייה ידידה


