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 נישואיה על )2113 הזה (העולם הידיעה
 רייס־דייוייס־שאדדי מנדי הקרובישל

 צוטטה ליבו, ז׳ג ד,קנאדי המיליונר עם
 כי שחשב מי העולם. בעיתוני בהרחבה

הסו הבלונדית היפהפייה את שכח העולם

 בפרשת ישיר באופן מעורבת שהיתה ערת,
 הגדולות השערוריות אחת — פרופיומו

טעה. — הגדולה בריטניה בתולדות ביותר
 לנצי- מייד הבריקו סוכנויות־הידיעות

משותף תצלום להשיג הוראה, בישראל גיהן

ה ריים־דייויי־שאולי־ליבו. בני־הזוג של
 הוסט עיתוני ורשת האמריקאי מגאזין טייס

 לראיין כדי מיוחדים, כתבים לישראל שלחו
 השנים בעשר שקבעה, הרבגונית האשד, את

ב דווקא מקום־מגוריה את האחרונות,
ישראל.
 והכתבים הזרות הסוכנויות שנציגי אלא
 כך, לשם במיוחד לישראל שהגיעו הזרים,

 מועצת יושב־ראש ליבו. ג׳ו אכזבה. נחלו
 אליאנס, הצמיגים חברת של המנהלים

מש שעסקיו פינסים, ואיש ויצואן יבואן
 עדיין נמצא כולו, העולם פני על תרעים

עסקיו. לרגל בקנאדה
 אחד את עתה המגלמת ארוסתו, ואילו

 בצרות מיליונר בסרט המרכזיים התפקידים
 יואל שלה, הקבוע הבמאי של בבימויו

 הארץ ברחבי ערב־ערב ומופיעה זילכרג,
 פיה ממלאת כולם, עם כולם ההצגה עם

 ״נכון, מאשר: יותר לומר ומסרבת מים,
 החתונה מועד על אבל מתחתנים, אנחנו

הודעה.״ תפורסם
 בצרות, מיליונר של הצילומים בימת על

 וחולצת־משי יקר מעיל־חורפן לבושה
אצבעו ואת ענק־יהלומים לצווארה חומה,

 רכושה כולם טבעות־יהלומים, מעטרות תיה
 הכתבים לכל תור לארגן מנדי מנסה הפרטי,
 דן, במלון לחדר שפלשו והמקומיים הזרים

 להשיג והמנסים הסצנות, אחת מצולמת שם
בלעדי. ראיון ממנה

 פילו־ לה יש מפוכחת. אשה היא מנדי
ב עשיר. מניסיון הנובעת סופיית־חיים

 בדירת־הגג התגוררה האחרונה תקופה
 בהרצליה השרון במלון ליבו ג׳ו שמחזיק

 למיס־ מנישואיה דנה השבע בת בתה עם
 התגורר לא ליבו ג׳ו שאולי• רפי עדן
 בחו״ל, הזמן מרבית שהד, הוא איתן. שם

 על בפרטים ממעטת מנדי עסקיו. לרגל
 בישראל, והיא בקנאדה נמצא הוא ג׳ו.

 לגרום העלול דבר לומר רוצה אינה והיא
 או בעלו־,־לעתיד את להביך או נזק לד,

 לאיש להינשא בסיכוייה חלילה, לפגוע,
 ושסוף- שנים, שלוש מזה ידה את המבקש

בחיוב. להצעתו להיענות החליטה סוף
 על בדיבור להרבות שלא מעדיפה מנדי

 אינה גם היא למעשה, המיועד. חתנה
 מה כל רבים. פרטים אודותיו יודעת

 הוא לגלות מוכנה 33,־ד בת שהיפהפיד,
 קודם־לכן נישא שלא רווק ,48 בן שהוא

 מישפחתו עם שהיגר לאטוויה יליד מעולם,
מיליונר. שם והפך ילד, בהיותו לקנאדה
 אותו מכירים בארץ ליבו ג׳ו של ידידיו

 שם בקנאדה, חייו את שבנה כניצול־שואה
 הונו עיקר את קבלן־בניין. תחילה היה

פידל של קובה עם ביחסי־מיסחר עשה

 ארוך לירח־דבש ניסע כחודש, בעוד קיים
 עבודתי את עוזבת אני לעולם. מסביב

 מחליפה. לי מחפשים וכבר בתיאטרון,
 היא דנה, את איתנו ניקח לירח־הדבש

 שנסיים אחרי רק מקום. לכל אלי מצטרפת
 חודשים, כמה שיארך ירח־הדבש, את

 שנבנה לי ברור הלאה. יקרה מה נחליט
 גדול חלק פה ונתגורר בישראל בית

מהזמן.״
 תתקיים בדיוק ומתי היכן נשאלת כשהיא
 החלטנו לא ״עוד משיבה: היא החתונה,

 על לשמור מתכוונים ואנחנו נתחתן, איפה
 עסק זהו בסוד. האירוע ומקום התאריך

והקרו אנשים שני בין אינטימי טכס פרטי,
 העיתונאים בכל מעוניינים איננו להם. בים

 שבו מהרגע לשם. לפלוש ינסו שבוודאי
 העולמית העיתונות מתחתנת, שאני נודע

ובבק בטלפונים אותי להפגיז מפסיקה לא
בשקט!״ להתחתן רוצה אני ראיונות. שת

טבעות־יד,לו מתנוססות אצבעותיה על
 :ואומרת אותן מבטלת מנדי אך מים,

 עם נהדרת, טבעת־אירוסין מג׳ו ״קיבלתי
 שהיתר, קאראט, 6 של בגודל יהלום אבן

 שאינני מובן פארוק. המלך של לאמו שייכת
 כספת, בתוך נמצאת היא אותה. עונדת
 אותי יכה שמישהו לי, חסר זה רק בבנק.
ממני.״ אותה וישדוד בראש

 ותיאטרון קולנוע שחקנית היא מנדי
 קאריירה לעשות רצתה אילו בישראל.

 בכך. גם מצליחה ודאי היתה בינלאומית,
 שבבעלותו המיסעדות מן הכנסות לה יש
 שמה. את וד,נושאות לשעבר בעלה של
 מקבלת שהיא נאים דמי־מזונות גם לה יש

 ריש־ אושרו ממנו שגירושיה שאולי, מרפי
 אחדות שנים אחרי כחודשיים, לפני מית

 ודירת־ יקרה מכונית לה יש בנפרד. שחיו
הסתיימו אלה שבימים תל-אביב בצפון גג

שאודי ורפי דנה
ד בינלאומית ״ילדה

 עתה בה מתגוררת והיא בה, השיפוצים
דנה. עם

 ששמרה העצמאית, האשד, החליטה מדוע
 וסירבה רבה כה בקנאות עצמאותה על

 ״כן״ לומר תמימות, שנים שלוש במשך
ליבו? לג׳ו

 כמו גבר ״כשפוגשים מנדי: מסבירה
 אחת פעם לא נישואין מציע והוא ג׳ו,

 שאי- הצעה זוהי פעמים, כמה־וכמה אלא
לד,.״ לסרב שאפשר
 ברחבי בתים וכמה כמה דבריה, לפי לג׳ו,
 שם במונטריאול, מפוארת ודירה העולם

בהח נחושה שמנדי אלא מתגורר. הוא
 ב־ תבנה היא החדש ביתה את לטתה:

 סביון, או כפר־שמריהו הרצליה־פיתוח,
 כזמרת להופיע כדי לארץ הגיעה מאז שכן

דבר. לכל ישראלית הפכה כליף, במועדון
 הישראלים מידידיו־,ם לשמונים קרוב

 להשתתף יזכו וג׳ו מנדי של המשותפים
בבית החודש שייערך נשואיהם, בטכס

 מיוחד מטוס שוכר ג׳ו במונטריאול. ר,כנסת
 אורחיו את להטיס כדי צ׳ארטר. בטיסת

וחזרה. לקנאדה

רייס־דייווים־שאודי־ליבד מנדי
!״לה לסרב שאי־אפשו ״הצעה

במדון אהבה עור
 מוכרחה אני הזה הסיפור את גם לצערי,

 אנחנו מוחלטת, באנונימיות לכם לספר
 סיפור כזד, בשביל מבוגרים מספיק לא עוד
שמות. עם

 מבתי־ אחד היא התרחש שעליה הבמה
 לאותו הבירה. ירושלים של הגדולים המלון

הל סגן־ יש בית־מלון  החבר׳ה שכל מנ
 גברים, רק אוהב הוא כי עליו מספרים היו

זאת. להוכיח הצליח לא אחד אף אם־כי
ד־ במלון לעבודה התקבל אחד יום קי  פ

 ספורים ימים שתוך וחינני, צעיר קפלה
 פקידי־הקבלה שאר עם להסתכסך הצליח
 שלהם, התלונות כל אך עימו. שעבדו
 אותו הועילו. לא סגדהמנהל אל שהופנו

 של בדלפק־הקבלה עשה מתחיל פקיד
רוחו. על העולה ככל המלון
 המלון של הקבלה אנשי לידי נפלה ואז
 במיליון פעם שנופל מהסוג ניצחת, עדות
 סגן- את תפסו הם לגמרי בטעות שנח.

אינ במצב החדש, פקיד־הקבלה עם המנהל
המלון. מחדרי באחד ביותר טימי

 המלון עובדי ועד שישיבת ספק לי אין
 הוועד ישיבת היתד, לאחר־מכן שנערכה

 מלון עובדי דנו שבה בעולם הראשונה
 הישיבה, בתום הומוסכסואליים. ביחסים

 החלטה. נוסחה רישמית, ישיבה בכל כמו
 לסיפור־ מתאימות שאינן יבשות, במילים

 התנגדות לו שאין הוועד קבע כזה, אהבה
 לפקיד- סגן־המנהל בין ליחסים אישית

 שיחסים ובתנאי זמן כל רק אבל הקבלה,
 ד,ירשה לדעתם, לעבודה. יפריעו לא אלה

 רק ד,ירשה אשר את פקיד־הקבלה לעצמו
 שלו. הפרטי סיפור־האהבה בזכות

אנשי את ממישרדו זרק סגן־המנהל

 הודיע ואז ההחלטה, עם אליו שבאו הוועד
שביתה. לפרוץ הולכת כי למנהל הוועד
 של בתיווכו טוב. הכל — טוב סוף אבל
 יהיו שלא סגן־המנהל הבטיח הגדול המנהל

 הבטיח פקידיה,קבלה פרוטקציות, יותר
 שולחים רק הם ובינתיים בסדר, להיות

גנובים. מבטים זד, אל זה

חד טוטו ■א

לשניים
ומעו זוהרת, אחת בארץ לה מסתובבת

למי הזאבים בליבות החמדנות את ררת
בלונדי והיא סידור, אווי שמה ניהם.

 לחיות, שיודעת ועליזה מיניאטורית נית
מהם. וליהנות חיים לעשות
 לראש בעבר נשואה היתד, 30ה־ בת אווי

 והיא ישראל, בשידורי הצרפתית המחלקה
 הפרטית בדירתה כשנה מזה לה גרה

 בתל־־ המלך דויד ברחוב במיגדלי־דויד
 עם יוצאת היא כשנה מזה ובכן, אביב.
 שחגג שקולניק, נעמן הטוטו״ ״איש

 והרומן לחייו. החמישים שנת את מזמן לא
בעיצומו. — השנים בין

 אם עצמו עם טוטו כעת עושה נעמן
 עדיין יודע איש ואין לאו או חתונה תהיה

נר הם בינתיים אבל השניים. יחליטו מה
 עד מאוהבים הארץ, ברחבי מבלים אים

עבר. לכל ומחייכים לראש מעבר
1חוגגת. עדיין שהאהבה לדעת טוב

 הוא האישי. ידידו גם שהיה קאסטרד,
 האמריקאי שהחרם מה כל לקובאים סיפק

 להעביר הצליח בתמורה מהם. מנע עליהם
 שהיו האמנות מאוצרות נכבד חלק אליו

בקובה.
 הוא לקובה התכופות מנסיעותיו באחת

 בהאשמה ידידו, על־ידי ונכלא שם נעצר
 כחצי־שנה, במאסר ישב הוא בלתי־ברורה.

 לקובה מחוץ שידידיו אחרי רק ושוחרר
 פידיון־שבויים ככופר ניכר כסף סכום גייסו

תמורתו.
 חברת עם פעיל שותף הוא ליבו כיום,

 אליאנס, חברת־ד,צמיגים על בבעלות כור
ממניותיה. 50ס/סב־ ומחזיק
בסנטי ממנה הנמוך ג׳ו, את הכירה מנדי
 מלון של בבריכת־השחייה רבים, מטרים
 שנים. כשלוש לפני בתל־אביב, הילטון

 מספרת ג׳ו,״ את לי שהכירה היא דנה ״בתי
 שאולי, רפי אביה, עם הלכה ״היא מנדי.

 לה הכיר כולם, את שמכיר ורפי, לבריכה
 גלידה. לה קנה וג׳ו התיידדו, הם ג׳ו. את

 היא מהבריכה, אותה לאסוף כשבאתי
ידידים. אנחנו ומאז אותו לי הכירה
 זמן- מזה משוחחים אנחנו חתונה ״על

 ולא ספקות, לי היו רב זמן במשך מה.
 לי הציע חודש לפני להחליט. מה ידעתי

 מובן הסכמתי. והפעם שוב, נישואין ג׳ו
 אותו מחבבת היא דנה. עם שהתייעצתי

 המון לו יש ילדים, עם נהדר הוא מאד.
ומחזי בזה מרגישים והם אליהם סבלנות

דומה. יחם לו רים
 האמריקאי בבית־הספר לומדת ״דנה

ש בינלאומית ילדה היא בכפר־שמריהו.
 לעזוב לה איכפת לא בעולם. לטייל רגילה

 לי אבל אחר. במקום ולגור ישראל את
 ומרגישה ישראל את אוהבת אני איכפת.

שתת החתונה, אחרי מייד בבית. כמו פה
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