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 במיש- רק קיימים <1שקמיעו חשבתי אני
 לי זכור שטעיתי. נראה אבל חקי־מזל,
הבינ השש־בש אלוף טיפונה, שעזרא

 מנהל אודנץ, דב את איתו לוקח לאומי,
 בתור בעולם מישחק לכל רמאדוו מלון
 הזמרת לג, שעדנה זה אבל אישי, קמיע

גו בארה״ב, כיום שמצליחה הישראלית
הו לכל קמיע־מזל דרך־קבע איתר. ררת
ישרא תימנית צעירה של בדמותה פעה,
 חידוש היה רבותי, זה, — יפהפיה לית

בשבילי.
 נורית כך. בערך הוא העניין ובכן,
 לאיש באושר הנשואה ,25ה־ בת קליין,

 המזל היא־היא אמריקאי, דלא-ניידי ניכסי
 דוגמנית־תכשי- היותה ולמרות עדנה, של
 מייד הכל עוזבת היא שם, מצליחה טים

 ולאן ומתי איפה לה מודיעה כשעדנה
לצאת. צריך

 היפה שהתימניה לפני הרבה עוד בזמנו,
 מצאה שעדנה לפני ועוד התחתנה הזו
 לאהוב הקומיקאי גרגר דייוויד את לה

 בניו- בדירת־גג יחד שתיהן גרו אותו,
מסו מהן אחת כשכל כיום, ואפילו יורק.
הקודם. ההסדר נמשך בחיים, בהחלט דרת

 לא עדנה, של הגיזעית האמא לדיברי
 אלינו. תחזור והיא רבים ימים יעברו
 תבוא היא אבל לסיבוב־הופעות, רק אומנם

 דייוויד לא איתהל יבוא ומי בטוח. על
 זה כל מתי הקמיע. נורית, אלא שלה

 האמא וגם בדורי, נביאה אינני יתבצע,
 כולנו נקווה אבל לי, להגיד ידעה לא

זמן. הרבה בעוד שלא
שב הישראלים את אוהבים כולנו כי
בסי האוזניים את לכולם ומזקיפים אים
הגדול. מהעולם הצלחה פורי

קורן ואפי חן שולה
לחליפה מג׳ינס

עז חנן השם הטלוויזיה, צופי 'למרבית
קרו שממש לאלה אבל משהו. אומר רן

 ילד- יותר. הרבה אומר השם לקדרה בים
ורו אותו, מכנים כך הטלוויזיה, של הפלא

 בן רק שכל־כולו חנן גאון־תורן. בו אים
 במהירות ומתקדם רחוק הגיע כבר ,28

 הוא כיום הקטן. במכשיר הדרגות בסולם
 תעופה לענייני כתב של תקן על יושב

 שלוש אחרי זה וכל פליליים ולעניינים
בילבד. עבודה של שנים וחצי

 ברישתה נפל הוא יומו, בא הוא גם אבל
 בת- היא שגם גורית, אל־על דיילת של

.28 בת היינו גילו,
 בעת אחד סגרירי ביום הכירו השניים

 תעופה, בענייני לעשות חנן שבא ראיון
 מתנהל והכל שלמה שנה עברה כבר ומאז

 לעשות לא למה אז על־הכיפאק. ביניהם
ועושים. — אמרו ן לגיטימי זה את

אמ ציוני בבית החתונה תתקיים בקרוב
 כל את רואה כבר ואני בתל-אביב, ריקה

 כשהם השידור רשות של הגדולים הפגזים
 הם בינתיים והמשקה. המזון על עטים

 שבצפון בדירת־הרווקים להתגורר ימשיכו
 ושם, האחרונה בשנה גרו שם תל-אביב,

הע רווקותו ימי את חנן בילה הגג, על
ליזים.

 מולי לוסשר: הזמן הגיע סוף־סוף
 נשא הוותיק, גילי־צה״יל .איש שפירא,

 ועור ,צמודה אחו!ת־דתמנווז1 לאשר. ל:ו
 של ואחותה גם שהוא ואחות־חדרונחחוח

 הביטחון כל לו יש ועיסשיו ואמיתית. ׳רופאה
זקוק. היה שלו הרפואי

 של חתונתו נחוגה רבים, לשיסחת בך,
ובי !תרבות ©חלקה מנהל ,35ה־ !בן מולי
 מזה בחירת־ליבו עם בגלי־צה״ל, דור

 שהיא, ,27ה־ !בת כרמלה ושנים, כארבע
 סאו־ ססודניטית גם אחות, היותה .על נוסף

 הללו, האוהבים שני חל־יאבקב. נובדסיטת
 שלום שאמרו כמעט רוחה, אותה שחלקו
 מפס האחרון !ברגע אבל הסוער, לרומן
 ואסור הוא, זד. שמפסיד מי שבעצם מולי

 לנסוע לברמלה לתת ׳ואופן פנים בשום לו
 באפריקה עתיד הבטיחו רבותי, לה, בי

השחורה.
 מי׳שלחת עם לצאת ׳צריבה היתר. !כרמלה

 יורע יומי לג׳וונינלים. מישרד־הברואות של
 חושבים, יעשה הוא לכן חחרת. היתד. מתי

 אחת לוותר אלא ברירה לו שאין ׳והחליט
המוש הרווק יתואר על וסוף-יסוף ולתמיד

 כך הניושואין. למוסד צ׳ואנס ולתת בע,
 מאפריקה, האחרון ברגע כרמלה ניצלה
 ן יפהפיה אשה האחרון ברגע הרוויח ומולי

 תמיד אצלו היה שכזכור מה תימני, ממוצא
אובססיה.

עזרן חנן
סופית החלטה

 עליו לספר יודע אותו שמכיר מי כי
 שלא אחרים, טובים דברים מיני כל גם

ובעבודה. בטלוויזיה ביכלל קשורים
 רע, קצת גם יש הרי טוב בכל אבל
 ל- חנן ייצא החתונה שלמחרת וכמובן

 מילואים — המדינה עם צבאי ירח־דבש
 זרועותיה את ממנו שישללו חודש של

 לא אבל הטרייה. אשתו של האוהבות
 הלב, מן רחוק — מהעין רחוק בהכרח

 להם יטיילו הם כוח לו יישאר עוד ואט
 מזל להם נשדד המילואים. אחרי בארץ
טוב.

 בגינת שעבר בשבוע חתקייומר, יהחתונה
 דרתה ישהיא לי ותאמינו סוקול׳וב, בית

 שהיה למי שיקשור מד, ׳בכל מאד מכובדת
ותי אמנים של מאד ניכבדד, גלריד, שם.
 מי פיינכרג, יחזקאל למשל כמו קים,

 ומנהל כסית של הפרלמנט ׳נשיא שהיה
 ורחל מולי, של דודו גם שהוא הבימה,

 שהיא תליל־תילון תיאטרון בעלת שפירא
ואמ׳ו. כמובן
 ליד הישן הדור ישם שהיה יפליא לא לכן

 היה, משהו ואו מישהו שהוא מי ובל החדש,
טהור. ואיידישיאי ׳תימני מאופל ונהנה
 לצורך שבועות שהקדיש קורן, ואבי
 הצעיר, לזוג שלו מתנת־הנ״שואין הכנת

 וכרמלה למולי הקליט הוא לעשיות. הפליא
 עיבריים שירים רק שיבה ארוכת־גגן קסטה
 הסתובבו הקסטה ולמישמע וטובים, ישנים

הנוסטל לאור מתחממים כשהם הוותיקים
 לספר אפשר תמיד1 שלהם ׳והצעירים גיה,
 לזוג לחזור ואם והקשיבו. ישבו היה מה

 החדשה ׳לדירתם עברו שיניהם הרי הצעיר,
טוב. מזל המלך. לדרך יוצאים הם ומכיאן

מוזלי

טבעת שם

קוון של תמהנו
 הוא האחרונות שבשנתיים אומנם נכון

 חושבים קצת תעשו אבל בארץ, היה לא
 לכם יאמר ששמו בהחלט לי ברור ואז

 ואיש התמלילן קורן, אכי הכל. מייד
 שהה חן, שולח הזמרת של בעלה הרדיו,

ועכ בארה״ב שנתיים הסוכנות בשליחות
ה עושים אלינו, חזרו בשסוף־סוף שיו,

 חיים אומנם הם בחייהם. שינויים שניים
 יחדיו, היותם מעצם ונהנים מאד יפה להם
 מכיוון השתנה, בחיים שלהם הסטאטוס אבל

אבי. של עבודתו
 ואבי לטובה, תמיד הוא כזה שמהפך נכון

 אבל התמלילים את לעזוב מתכוון לא
למילואים, רק זד, מעכשיו רבותי, רדיו,
 עם כל על הלוואי ג׳וב, קיבל אבי כי

הזרו הג׳ינסים את החליף הוא ישראל.
 עניבות עם למופת תפורות בחליפות קים

 איש־עסקים כמו נראה הוא וכעת תואמות,
יושב הבחור שכיום מפני זד, כל למהדרין.

קליין :ורית
תמיד מוכנה

 חברת- של קישרי-החוץ איש של תקן על
אמריקאית. השקעות

1 בחיים מזה יותר הבנאדם צריך מה  
 מכניס ג׳וב שיגעון, ילדים נחמדה, אשה

 ממלאכת־הכפיים. וכבוד
תלמדו.


