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הדיסקו בקצב

 היתד, עטרי כששוש הטובים, בימים
 ההילו־ היתה המועדון של הדיסק־ג׳וקיי

אפי מרקידה היתד. הבחורה בעיצומה. לה
הגיע אחד, יום אז, אבל הקירות. את לו

הרבה, התלבטו הם חתונה. יש סוף־סוף
 ולא רצו והשלימו, רבו וחזרו, גמרו,
 השניים שכן. החליטו בסוף אבל רצו,

שהיתר, מי דויד, כן־ מירי הם הפעם
 רב זמן מזה ובחיר־ליבה נערת־ישראל ן
 המצליחה הישראלית הדוגמנית פרי, חגי ן של בעלה היה שכזכור רוזנברג, יגאל ן
בחו״ל. כל־כך ן  החזיקו וחני יגאל של הנישואין אומנם, ן
 לטובת נקווה, אבל חודשים כמה בקושי \
 זה שהפעם החדשים, המאושרים בני־הזוג /
 יותר. לא אם לעד יחזיק \
 עז־ בבוטיק, מאפרת־כלות שהיתר, מירי, /
 יגאל, לטובת בחיים זה ייעודה את בה \
 משנה, יותר כבר הבית את לו ומנהלת /
 בעיסקו שמצליח יגאל, כאמור. בהפסקות |
 מסתו־ לג׳ינסים, מיפעל הוא הלא החדש, /
ובש עצמית. מחשיבות ונפוח מאושר בב 1
 דבר אין הזרוע, על לו נתלית מירי ן
בפניו. לעמוד שיוכל 1
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נגיסה ש צר״
 ומשוחררת חופשיה אחת לד, מסתובבת

עצ על ומעידה הסתווית, בישראל זמנית
 היא הבחורה בינלאומית. יפה כעל מה

 מאשין הדאנס להקת משחקניות אחת
גרו מלידה, אמריקאית הריקוד), (מכונת

 מושבעת, ״מסרסת־גברים״ פעמיים, שה
 רוני בשם אחד לה ומחפשת לדבריה,

פרידמן.
 לפני ובכן, או, ז אותו דווקא ולמה
 החליטה באמריקה אותו כשהכירה כשנה,
 בחיים! לה שהיה טוב הכי המאהב שהוא
 חידוש על הזמן כל חולמת היא ומאז

 כבר היא פה, כשהיא ועכשיו, הקשרים.
 ולילות ימים וכמה כמה אחריו מחפשת
כזה. לאחד זכר שום אין אבל טובים,

 ולנטי- את הפנו אנא שמכיר, מי כל אז
שאו פולה, וסרמן. פולה אל הנ״ל נו

 לעשות מוכנה לא שהיא דבר שאין מרת
קיבלה השו־ביז, את יקדם שזה ובילבד

עטרי שוש
משתלמת הסבלנות

 לי ותרשו אגיינעום, בשם יפה למועדון
העניין. לצורך הפרטי בשמו להסתפק
 נחמד בהור שהוא היפה, אבינועם ובכן,

 את ראה מאד, ומצליח בישראל נשוי
 מה אבל והתאהב. הזכוכית מאחרי שושי
 נשוי, בעצם שהוא כמוהו אחד עושה

 על מתגבר פשוט, טוב? די נשוי ואפילו
עשה. שהבחור מה בדיוק וזה היצר.
 בכל־זאת שהאהבה מסתבר מה, אבל
 הגיע והנה משחושבים. חזקה יותר הרבה
ב רציני לסיבוב יצאה ואשת־חיקו היום,

 זה ופנוי, .חופשי היה וכשד,שטח אירופה.
 ובסינד בחצוצרות אלא סתם, ולא התחיל.

 יכלו לא ואבינועם שושי שלמה. פונית
 מהם. חזקה היתד, האהבה דבר, לעשות

ש אבינועם לה הודיע החוקית, וכשחזרה
 חופשי להיות העיקר הסדר, לכל מוכן הוא

שוש. את לשאת רוצה הוא כי ומאושר.
 לא אבל תאמינו, לא אולי רבותי, ובכן,

 הזוג בשימחת ונשמח רבים ימים יעברו
 ממש מאשתו נפרד אבינועם כי החדש,
 — השם ירצה אם — ויהיה אלה, בימים

שושי. בשביל ומשוחרר ומזומן מוכן כולו
ונזכה. נחיה

רוזנברג ויגאל פרי חני
שהיה הוא —

צחוק לא זה אידיש
 מה אבל למה, לי ברור לא־כל-כך

ועי של אלה טרופים שבימים זה שבטוח
 וכיו״ב מהפכים שלום שיחות קהיר, דות

רעיו מיני כל אדם לבני באים חידושים,
תוק היו לא אולי כתיקונם שבימים נות
אותם. פים

 הציירת היא הנ״ל מהחיידק שנפגעה מי
פאנק. עדית והכישרונית הצעירה

 את הדהימה קצר זמן לפני שרק עדית,
 תמימים לחודשיים כשהתנחלה מכריה כל

 וציירה מדראנו קירקס של קלעיו מאחרי
ואינדיא- קופים ליצנים, שעות במשך שם

החוגגת ירושלים
1

 העונה פתיחת את שחגג ומי הגשמים. עונת התחילה אז לב, שמתם שלא במיקרה
 העניין לכבוד עשה הוא (קופפרמן). העיר ראש דודו הוותיק הירושלמי החוגג הוא
המבול. שיגיע חשש שהתעורר ורוח, רעש הרבה כך כל

ואכן, יבוא. שלא אחד אין הסיבה, תהיה מה משנה ולא מסיבות, עושה וכשדודו
 קובי הסאטיריקאי למשל כמו והחכמים, היפים החשובים, כל שם והיו היתד״ מסיבה
 מטריח שלא ככר אהרד׳ה ואפילו שגריר מיכה כרדוגו, אבי העורך-דין ניב,

ככה. סתם לעיר־הקודש לרגל בעליה עצמו את
 שלה שבראש החדשה, חברתו את המעוניין לכל דודו הכיר חגיגית הזדמנות באותה

 ונתנה רעש הרבה עשתה היא קולנוע. כוכבנית בתור עצמה את לראות לזכות רק
 בן־ישי, דליה לה קוראים שאתערב? אני מי אז בחיים, מטרתה שזו להבין לכולם
 כמו ממש ומרגישה דודו, העיר ראש עם חיה כוכבנית, של תקן על וצעירה, יפה והיא
קיסינג׳ר. ננסי

 שמארגן לחגיגה אישית שהוזמן זה יהיה השנה מסיבת את יראה שבאמת מי אבל
 המסיבה את שעורך משה, עמירב. משה השידור, רשות דובר הקרוב השישי ביום
 שלא — החליט המעיין, ליד בעין־כרם, בירושלים החדשה לטירתו כניסתו לרגל

בלבד. אישיות הזמנות והציא ולכן שבחבורה, הבחירים את רק להזמין — כתמיד
 צ׳אנס לו אין אותו. לאכזב הנני להשתחל, רעיון איזה הוזמן שלא למישהו יש ואם
 אמנם הטוב. לסדר ותדאג בכניסה לו שתעמוד מישטרה הזמין אפילו הבחור להיכנס.

 גם הוזמן התל־אביבים של נכבד חלק אבל בטוח, זה שם, יהיו ירושלים יקירי כל
קיבוץ־גלויות. חוזה אפילו אני השימחה של ובשיאה הוא,
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פאנק עדית
במקור קריאה

 היא חדש. לשיגעון עכשיו נכנסה נים,
 לא וזו ויסודית אינטנסיווית בצורה לומדת
 היא לאמיתה. אמת אם כי רבותי, טעות,
אידיש. לומדת

 היתד, חייה שאיפת כי מצהירה עדית
 קטנה, ילדה כשהיתה עוד ומתמיד, מאז

במקור, עליכם שלום כיתבי את לקרוא

וסרמן פולה
? איפה חני

שנד ידוע סעודי משייר מאד מפתה הצעה
 כל את והזמין המופע, בזמן עליה לק

 היא כך הסעודית. לערב אליו הלהקה
 היפר, בפולה חזה השייך אומנם מספרת.

 התנדב אבל בלאס־וגאם, הופעותיה בעת
 אלף 30 של האסטרונומי הסכום את לשלם
 בחדריו פרטי־פרטים לראותה כדי דולר

בהרמון. הסגורים
 השייך שאם החליטו הלהקה חברי כל

 למכור אפילו מוכנים הם הגון סכום יתן
 שהכל שטענה אחרי בייחוד פולה, את לו

 חברי לו. לסרב סיבה שום ואין הולך,
 ומלאי- עליזים צעירים, שכולם הלהקה,

 מקום ואין תום, עד ארץ כל ממצים מרץ,
חורשים. שאינם בילויים או בידור

 הישראלים, הגברים כל לדעתי, אבל,
 מאהבים של תקן על היו לאחרונה שעד

ול להתיישר עכשיו יכולים ח׳, ממדרגה
 כמו מנוסה אחת אם כי מצויין. הרגיש

 אנחנו מי לישראלי, צל״ש נתנה פולה
איתה? שנתווכח

הח לכן לה, יצא לא זה פעם בכל אבל
 ונרשמה אימתי עכשיו לא שאם ליטה

 מובהק אידישאי במוסד הנ״ל ללימודים
 בתל-אביב. קלישר ברחוב כבוד השוכן

 סיפרות של עשירה ספרייה גם שם יש
 יום כל שמזמרת מקהלה וגם אידיש,

ב קולות בארבעה שירים אחרי-הצהריים
כמובן. אידיש,

 היא אישי, באופן לעדית שנוגע מה
 כבר כתבה ואפילו בלימודיה יפה מתקדמת

 היא שבו סיפרותית, באידיש שלם חיבור
 היצירה על חתמה גם היא מאד. גאה

 מה וזה פאנק״ ״פרויי מדוברת, באידיש
להפתעות. סוף אין שאמרתי,


