
 צריכים נשואים שזוגותהאמנתי תמיד
 יותר. לא ביום, שעות כמה רק להתראות

 שיותר מה בריא. יותר הרבה זה לדעתי,
 כנראה, יש, אבל קרוב. יותר — רחוק
 שדרן־ את קחו אחרת. •שחושבים כאלה
 אלי גלי־צה״ל, של הפופולארי הרדיו

והמ היפה לבתיה נשוי הוא ישראלי.
שפיר. בחייהם והכל בנותיו, אם תולתלת,

 כדאי לימון, אסקימו הישראלי הסרט את ראה לא שעדיין מי
 לטובה כמובן, זוכר, ראה שכבר מי אבל ומהר. — ללכת לו

 במהדורה ולנטינו ממש משכיב־הבנזח, שבחבורה, היפה מומו, את
 סגל, יונתן יום־יום בחיי שהוא היפה, זה מומו בקיצור, ישראלית.

בחיים. ולנטינו לא־כל־כך הוא סגל, רות השחקנית של בנה
 יותר לו אין רב״ט, בדרגת בחיל־האוויר משרת הוא היום

 שיער לו יש זאת לעומת חן. המון לו יש אבל ארוך, שיער
 אפילו לו אין אבל תאמינו, ולא האמריקאי, הצי נוסח קצוץ,
רצינית. אהבה או קבועה חברה על לדבר שלא צמודה, ידידה

 עוד עם לו ומסתובב הביתה, לפעם מפעם לחופש בא הוא
 מצוי היכן יודע שלא ולמי בתל־אביב. ב״רובע״ שניים או חבר

 דיזנגוף, סוף ירמיהו, רחוב כל :לידיעתו אז התל־אביבי, ה״רובע״
 ובתי־התה והבארים המיסעדות וכל הסירה ויורדי בדיהודה סוף

שבאיזור.
 שלו ממסעי־הצייד ובאחד ומחפש, מחפש זה מומו־יונתן ובכן,

 למה והצעירות, היפות ישראל בנות לכן, אני. גם אותו ראיתי
אישי? קסם והמון חם לב עם לחייל שמח תעשו לא

 שלו הקשרים אולי — יודע ומי בפוטנציה, שחקן הוא הנער
לרוץ! אז ישראלים. בסרטים תפקידים למקורביו יביאו עוד

ישראלי אלי
הסבה

 המשיך ואלי אחות־רחמניה, היתר. בתיה
 ז שלבתיה היום שהגיע עד כשדרן בעיסוקו

זעומה. במשכורת ועוד קשה, לעבוד נשבר
 בדוגמנות, מופיעה והחלה היא קמה

 בכל הבמה. על שיגעון שהיא לי ותאמינו
 לבד לצאת לה לתת לא החליט אלי אופן,

 מה אליה, צמוד יהיה הוא לגוב־האריות.
בטוח. — שבטוח
 לתצוגות, המוסיקה את עכשיו מכין אלי
 לשאלתי האופנה. מיטב את מציגה ובתיה

 יחד הזמן כל להיות להם קשה לא אם
 לא־ כיף זה ״השתגעת? השניים: אמרו

נורמאלי.״
תר להציע כדאי אולי ם לאס אפריי  ו
ר מי  לעבוד אפשר איך מהם, ללמוד ש
בכיף. ועוד — יחד ולחיות

בשורה
מפאריס המוכן

 אלא אינה שבתצלום החמודה הכהה
 בארץ שתופיע השוקולדה להקת כוכבת
 בת רק כל־כולה פאקו. ג׳וזי בקרוב,

ורק האנטיליים האיים ילידת רווקה, ,24
 עצמה על מעידה היא תשע. מגיל דנית

 ישר הכל ולא בחיים, הרבה עליה שעבר
 מפוקפקים במקומות כבר היתה היא ונקי.

 קצת. ועוד העולם, בירות של בלב־ליבן
 כמו בדיוק לרקוד לה הפריע לא זה אבל

אוהבת. שהיא
 אבל מזמן, לא היא הנוכחית הלהקה עם
 הצעירה, בצמרת. מקומה את תפסה כבר

חתו לפני או־טו־טו עמדה שנתיים שלפני
 שהבעל האחרון ברגע ממש גילתה נה,

 כבר שהיה רציני, גנגסטר הוא המיועד
 רק זה רוצה שהוא מה וכל בעבר נשוי

אין בקיצור, הרעה. לדרך אותה להוריד

 עיברית.״ להבין או לקרוא מסוגלת לא
בעניין. מילתו את קחו אז

 צעיר, כל־כך בגיל הפך, איך וכשנשאל
האופ בארץ הגברים במלתחת נותן־הטון

 ללבוש, מה מצא לא שמימיו אמר נה,
 לשוק- הולך היה עשרים בגיל 'ועוד

 לעצמו אוסף ושם פאריס של הפישפשים
הזה המיש־מאש ומכל לבוש וחלקי קיטעי

 מייד מתורגם שלו ספר כל בספרדית,
 שכמה מחזות, כותב גם הוא לאנגלית.

 אותו, שיראה ומי בברודוויי. הועלו מהם
 כחולות עיניים עם ומתולתל גבוה כזה

 להאמין יתקשה פשוט ותמימות, גדולות
רבי־מכר. ספרים לכמה אחראי שהוא

 וכשיש לבלות, מאד אוהב שהוא נכון
במקו לבלות קשה לא כסף הרבה כל־כך

 תמיד והוא בעיר, ביותר הטובים מות
 חשבון. עושה לא כולם. בשביל משלם

 הוא כך בקלות,״ הולך בקלות, שבא ״מה
תמיד. אומר

 התגורר בארץ שהיה האחרונה בפעם
 לכל שלמות מלתחות וקנה בשרתון לו

 דיילות דוגמניות, בילה, הוא שאיתן היפות
 משחק לא זה אבל מלכוודיופי. ואפילו
 יושב לראותו אפשר הכתיבה. העיקר אצלו,
 ב- ומדפים שלו מכונת־הכתיבה על שעות

מהירות־שיא.
 בישראל, חייו על ספר סיים מזמן לא

 ביותר הטובים לחבריו אותו והקדיש
 גרבינסקי בני אלינו חזר כיום בארץ.
 שהוא הראשון העסק לכבוד והפעם שנית,
 עלינו הבא שבוע־מכסיקו בחייו, עושה

 אומרים ויש שרתון. במלון שייערך לטובה
 מכסיקו תוצרת כל את איתו הביא שהוא

 הטבח ואת הנזריאציס להקת את רק ולא
המכסיקאי.

 בן הוא אינפורמציה: לשם רק אז
מיל שמחפשת מי להתחתן. ומת שלושים,

 כישרוני סופר גם שהוא המוכן, מן יונר
ומזומן. מוכן הוא הרי אמיתי, נחמד וגם

גרכינסקי גני
המוכן מן מיליונר

 סני שואל ?״ מיליונר אני אם מה ״אז
ב הכל זה מיליונר ״להיות גרכינסקי.

 תסכימו אבל לא, בפירוש לא, חיים?״
 טוב בחור שהוא בני, עוזר. שזה אתי
 של המיליונים שעניין מוצא זהב, לב עם

 יותר הרבה הוא לו. הזיק רק מישפחתו
בכסף. ומלא מתוכן ריק מיליונר מסתם
כותב שהוא ולמרות סופר. הוא בני

אליה. להתקרב שיוכל גבר כיום
 נראה גבר שכל עד נפגעה, כל־כך היא

 לא היא אם יהיה מה מהלכת. כצרעת לה
 למין הפסד ממש העניין? על תתגבר
החזק.
 לה שיש מה כל נותנת היא אופן, בכל

 מאושרת קרנבל, ברזיליה את כשמשמיעים
 אבל דרישות. שום לה ואין מהמצב מאד

 היא פוליטיקה, על לדיבורים מגיע כשזה
 מנחם בוויכוח. לה שני ואין משתלהבת

ח׳ לדעתה, כנין,

 1 ויפה. נוחה תילבושת לעצמו מרכיב
 מניין תמיד אותו שאלו שכולם ואחרי

 לא ,למה לעצמו: אמר ההוא, ומניין זה
 להם ולתת עבורם, הדבר אותו לייצר
 מלא?׳ בכסף לקנות
 תקן על יושב הוא כיום ועשה. — אמר

 להרשות יכול הוא וככזה מיליונר, של
 עם לו, שמתחשק מה כל לעשות לעצמו

 לא אפילו אחת, או אחד אף ומתי. מי
כלום. לו להגיד יוכל לא אשתו,

 לראות נוכל בעזרתו, סוף־סוף, ואולי
 יותר קצת המצוי הישראלי הגבר את

ויפה. אלגנטי

 דווקא היא ̂ .
צמן. עזר את אוהבת  לדבריה, לו, ויי

מושך. גבר בהחלט והוא שארם הרבה יש
 מי עדיין. אבוד הכל שלא נראה נו,

 דומה שהוא לו ונדמה בראי שמסתכל
 יודע, מי בתור. אצלה להתייצב יכול לעזר,
לה. יעבור זה אולי

פאקו ג׳וזי
הבינלאומית


