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נוכחות. להפגין ומיהרה ארצה חזרה יורק,

והכלב הזמות
שלה. הספנייל כלב עם באה בום, בני

 פינת׳ של החגיגית הפתיחה שאת אלא
 בהר הוא פאר. מני א״ש־הטלוויזיה פיניציר
לע- בצהריים האחרון השישי ביום דווקא

ה׳ הפכה בישראלואם אשה
 הסוערת שחקנית

אקווס. בהצגה שהשתתפה פולן, אמירה
—_ _ _ 491 י

3■האיילוניסט
 השנים בחמש־עשרה ששהתה איילון להקת

 לפינתי. הוא גם הגיע בניו־יורק, האחרונות
ויהלומי. גולדמן משה :הוותיקים למטה

 אורי בנו של ברית־המילה ואת בו רוך
 יגאל ברקן, יהודה יכסו האמנים, !ומרבית

 רבים ׳ועוד גל דובי צפיר, טוביה בשן,
מהמקום. הפעם נעדרו אחרים

מולדת חופשת
פרישמן בפינת

ה כן י  פיק צביקה הזמר ? הי
 אילן התמלילן ■שם־אור, מידית ואשתו, ■■ז

 גם היו הולצמן. דיותי והזמרת גולדהירש
 רון. ונשמי אורן דודיו כסו בידור עיתונאי

ה מקור ומעולם מאז היה פינתי שקפה
 יוסי השחקנים היו שלהם. העיקרי מידע
 דאופליה סמדר דודיק ׳שליט, !ונחום גרבר

 אסקימו בסרט שגימרה שמאז שטרד,ל,
 ת ומבוקש מפורסמת ■כוכבת הפכה לימון

האוטוגריסים. חוטפי על־״די
 הזמר אשתו!שיל היפה, ׳לוי !עירית היתה
 והיתד בצרפת. עתה השוהה לוי אושיק
 ועם ג׳ינג׳ית ברעמה גל, ריקי הזמרת

 כמו היו. אמרגנים גם צמוד. קוקר־ספנייל
האמ והאמרגן צמח ׳שמואל גמדי, יצחק

 במהירות שלמד פיישמן, צ׳אדלי ריקאי
הקודש. בארץ !עמיתיו !מבלים היכן
 המחר בבית־הקפה היושבים מרבית אך

 הקבר תושביו לא ופלא, הפלא היו, דש
 שיבחרו כאלה לרגע, אורחים אם כי שים

 ל- לקיץ ׳ארצה ובאו בחוצלארץ לחיות
 לפגוש חיה אפשר כך י מולדת. ׳חופשת

 היושבת בן־אשתמיע, ׳שו׳ש בציירת שם
 צנומה שוש, בניו־יורק. האחרונות בשנים

ב !מעלליה יעיל סיפורים שפעה מתמיד,
ה גם !שם היה האמריקאית. מטרופולין

 בלונדון להתגורר שבחר :גפן, מניחם צייר
אותו את בו ׳נותנות ■אינן כאילו ושיהשנים

הארבעים. על מזמן שסגר למרות תיהן
ש מי אנקורי, !מרגלית הזמרת והייתה

ב־ הופעתה על דוד כינור בפרס זכתה

 המחירים לוח גם ומצוחצח. חדש בשלט זכה פינתיהחוש השלט
 הפעם כשהמחירים חודש בדליקה, שנשרף המפורסם,

בפינתי. וחדש דור בת להקת חבר בכור־אביב, אילן הרקדן נראה .ברקע יותר גבוהים

 לאן, ידע לא אי׳ש ונעלמה, שיער מחזמר
 התגוררה יכי וסיפרה לפינתי שחזרה עד

 הופיעה שם בניו-יורק, האחרונות ׳בשנתיים
 ה־ איחד ליד ישראליים. במועדוני־לילה

שמ חנייציחי ■נער־השעשועים יושב ׳שולחנות
 מעיר המי־יזדע־סמה בפעם שבא עדן, עון

בארץ. ונכדו בתו את לבקר ברלין, מגוריו,
 בניו־ היוישבים לישראלים מוכר פרצוף

 הקבו־ פינתי שתושבי פולני, חיים היה יורק
 סיפר ׳שהתעניין, למי אותו. זיהו ילא יעים
 בשעתו ששרה איילון, להקת הבר הוא כי

 ניו־יורקה ידדה ואחר-כך פלאפל״ ״פלאפל,
ה על האמריקאי הסטייק את והעדיפה

 סיפר כך האיילונים, היזשראלי. פלאפל
אפ ומבררים בארץ כרגע ׳נמצאים פולני,
חביותה. שיבה של שרות

 הזר אספרסו, או קר קפה בום על ■וכך,
דיזנגוף. נוף אל בית־הקפה


