
 מעל סוברים די כבר שפניה החדשה, קנית
 שהופיעה אחרי היפה. חיון ׳רונית המסך,

 החליטה לימון, ובאסקימו יונתן במיבצע
 לקולנוע הייה את תקדיש שהיא רונית

 את לשפץ רצוי אז כך, ׳ואם הישראלי.
 ירדנה, לעצמה קראה רונית במקום השם.

הלנה השדכנית את לי שמזכיר מה
 את או אילנה, בעצם בישראל ששמה
 שמה את שהחליפה הנדל נחמה הזמרת

להלנה.
 עשתה 18ה־ שבת העיקר משנה, לא

ובכן מהעניין. ונהנית הנועז הצעד את

היון רונית
החיים זה הקולנוע

 סרט, בשום מופיעה אינה שכרגע זו, רונה
 זה מהקולנוע רחוקה שלהיות החליטה
 משום מהחיים. רחוקה להיות כמו בשבילה

 עובדת והתחילה נועז, צעד עוד עשתה כך
ב שהיא מרגישה היא כך בישראפילם.

 הסרטים בתחום דבר ואין הזמן, פל עניינים
 רונה מסתובבת בינתיים לה. ידוע ׳שלא

 ׳שסולם לבילויים קדו, כני הפירסומאי עם
שבטוח. ימה הקולנוע. ׳סביב סובבים

ה במלזום מרצדס תמונ

הגובה עד רומן
, ־־ .............. ־־,׳״ ׳ ....................'־

 ובכן, כדורסלן שחקני גם שהם מאוהבים נראים איך לעצמכם: לתאר נסו
 מגומדים. גמדים על כמו השאר כל על ומסתכלים במרומים אי־שם מסתובבים שניהם

 שסביבם. הקטנים באנשים מעוניינים לא פשוט הם אז ברומנטיקה, מלא עוד ראשם ואם
וחב רמת־גן, הפועל של שחקן־הרכש שלכטר, סטיכ ומתנהגים מרגישים בדיוק כך

תל-אביב. מכבי של הכדורסל שחקנית ורסנו, רחל חודשים שלושה מזה הצמודה רתו
 שאחד אימון או מישחק ואין צמוד־צמוד, יחד מסתובבים כשהם נראים השניים

 עד האהבה את משחקים הללו הגדולים שני האחר. את בו לבקר יבוא לא משניהם
 אולי לאיש, ברור לא עדיין סיפור שלה סופו יהיה מה להם. וטוב ואשריהם הסוף,

הגובה. על הם שבינתיים ספק אין אבל להם, לא גם אדר ושמעון וינטרם שלינ
מעולם דברים היו

דון־דואן

 בחיים. מזלם מתמזל שפשוט כאלה יש
 הדוגמנית- היא חללו הסתמזלות אחת

ה פדדמן־פילוסוף, ז׳קלין בוטיקאית
 ומכל מנשים לה שנמאס שהחליטה בחורה
 הגרדרובה את לשנות החליטה בהן, הקשור
 אכסק- לבוטיק אותו ולהפוך שלה בבוטיק
 היא מייבוא. רק ׳והכל לגברים, רק לוסיבי
 יתחילו בארץ שהגברים הזמן שהגיע טוענת

מת לא הם אם אירופה. סטייל להתלבש
שיתלבשו. לפחות אז אירופי, נהגים
 גם כלום לה חסר שלא היפה, וכך

 מוקפת שלה בבוטיק לה יושבת מקודם,
 שמחה ׳והיא לבוש, בענייגי חוזרים־בתשובה

להם. לייעץ
 לא שפשוט ממעניין מתרגשת וכל־כך

 התמונה את לשלוח זמן לעצמה מוצאת
 זקס, נינטר ל-אהובה־לשעבר הנוכחית

 יודע, שלא שלמי הגרמני המיולטי־מייליונר
 כיארדו, כריז׳יט שיל בעלה גם פעם היה

איל־מכוניות. גם והוא
 באהבתו קשות ווה ניב שכנראה האיש,

 הרבה, ביקש לא פלדמן־פילוסוף, לגברת
 הוא ובתמורה התמונה. את ביקש רק הוא

 כל על חדישה, מרצדס מכונית לה הבטיח
 היה מי אתכם, שואלת אני אז אביזריה.

 ׳שבבר אחת לא אם ׳שכזאת, ׳במכונית מזלזל
הכל? לה יש

 אחרי שעכשיו, לצפות יש בינינו, אבל
 להבין יתלמד הבחורה החדש, המיסוי

כמו כמעט זה בארץ מרצדם היום שלקנות

לא אני

 אית ותשלח תתמהמה לא דירה, לקנות
 על הרי אכספרס. רשום בדואר התמונה

מוותרים. לא רכוש
 גם תתייאש היא בקרוב אולי יודע, מי

גם ואם לילדים, ׳בוטיק ׳ותפתח מהגברים

זקם וגינטר פילוסוף .ז׳קלין
להבטיח קשה לא

 ׳תעבור אולי העצבים על לה יעלו הם
 מרצדס, לדעת. אפשר אי הלאה, יוכן לכלבים

 לה החזיקו ברגיל. הולכת לא מקיום, מכיל
 תסתובב שבקרוב לצפות ויש אצבעות,
 יאת לסולם מוציאה כשהיא העיר בחוצות
 זה, כל חדשה. מוצדם ונוהגת העיניים

 בהבטחה. ויעמוד יזכור שהבחור בתנאי
 גברים, ואצל כסף, עולה לא להבטיח כי
ולקיים. להבטיח בין הבדל יש

 בה״א הדון־דואן עצמו על מעיד כך
 עליזה של אחיה אדר, שמעון הידיעה
 מעורב היה — לדבריו — שכידוע אדר,

 נ־יו שירלי עם לוהטים אהבה י־ בסיפור
 טוען הוא אנדרס. ואורסולה טרם
 נטפלים למה אבל נחמד, היה אומנם שזה
 הוא ׳אין שאכן לסולם להוכיח וכדי ? אליו
 בשם תקליט אלה בימים הקליט כזה, סתם
 אילן לא אם המילים יאת כתב יומי הזה.

 דון־דואן נחשיב הוא שגם גדלדהירש,
 המאוירס הנ׳׳ל, אדר אופן, בכל ■קטן? לא

 חברתו בעניין מתלבט עדיין רב, זמן מזה
תמי. הירושלמית

 ובת טוב מבית טובה בחורה שהיא ׳תמי,
 דיש־ שנתיים כבר מאורסת עשרים־ואחת,

 להתייחס תוקף בכל ומסרבת לשמעון, מית
יודעת אומנם היא סביבו. יאשר לרכילות

 לעולם אבל מעולם, דברים היו שאכן
 שלה, ההורים דיבר. משנים לא הם ישלה

 לוחצים נעים, לא מאד במצב שנמצאים
 מסרב הפרפר אבל רצינות, של בכיוון

להת פרפר של ומטיבעו ברשת, להיתפס
הטבע? חוקי את לשבות למה אז פרפר.
 לקחת זה לעשות סוכן כן שהבחור מה

 יחדיו שם יחיו לאיטליה, אייתו תמי את
 לא עדיין פשוט 25ה־ בן ׳ניראה. וכשיחזרו

 יש ליו? ירע מה החופש. עיל לוותר מוכן
 ממוצע ישראלי שאף אדירים רומנים ליו
 לא קול לו יש בהם, מתבייש הייה לא
 כסף, לו יש לפעמים, שר גם ׳והוא ירע
 ומחכה שיושבת נאמנה נחמדה ליו ויש

ה צריך עוד ימה טוב. ירושלמי בבית
? בנאדם

 של שיוזמת דמי הייה ל״י 15.000 סך
 החופש. מחיר — סרוסי ניסים הזמר

 אבל הדיעיות, לכל זעום הסחיר אומנם
 התגרש סריוסי הקובע. הוא העניין עצם

תי, מאשתו אלה בימים  עשתה שבידוע א
 יציאה עיכוב צו סולל צמת, הרבה קצת לו

 על להתפשר לבסוף והסכימה מהארץ,
 קטן כיל-כך סכום למה זה. אפסי סכום
 שהיא מה ידעה ■שאתי העיקר יודעת, ;אינני

עשתה.
 עליז מאושר, והמשוחרר החופשי גיסים

 הוא :וכבר רב זמן חיכה לא וטוב־ילב,
 היפה־ לו מחכה שם פאריסה, בדרכו נמצא

 יכולה שלא טוניק שלו הבלונדינית פיה
 לארץ שוב שיחזור ניסים, בלעדיו. לחיות

ל השנה 30 לחגיגיות להתכונן ■במארס,

סרוסי וניסים אתי
בזול יציאה

החופש

 אותו ישבציו לא שאם הצהיר מדינה,
 אותו שיראו צ׳אנם ייותר אין במופעים,

 לדאוג. ציורך אין אבל בארץ. אי־פעם
 הרי בלעדיו כי אותו, נראה עוד אנחנו

 השנים 30 חגיגות את לחגוג יהיה אי-אפשר
ישראל. למדינת

צחוק
 לא, או יודעים אתם אם מושג לי ■אין
 מחליף עצמו את שמכבד כוכב כל אבל

 לפחות אז לגמרי לא ואם שם, לעצמו
לשיח־ שקרה מה בדיוק זה קליות. משפצו

מחי

לא זה □1ש
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