
 ימים 10 בן בביקור הנמצאת הפסלת,גור אילנה
 כשהיא בקיסריה למסיבה הגיעה בארץ,

 גבר. של גוף דמוי הוא תליון כשכל מזהב, תליונים שלושה עונדת
אותם יוצקת החלה ולאחרונה וגברים, נשים גופות מפסלת אילנה
 התעשיינים, התאחדות נשיא אותה פגש במסיבה בתכשיטים. מזהב,
 תליון במקום בו וקנה מהתליונים מאד התפעל הוא שביט. בומה
 האלה התליונים בכל לאשתו. כמתנה אותו להעניק כדי אחד

הגבר. של אבר״המין במקום יהלום גור אילנה שיבצה
0

 כמזזנדס־קול משמש גם הוא
 לפני לגיטארודבאס. וכמורה
 תו־ את שמוליק לימד זמן־מה

 שגילה לבחור, רת־הנגינה
 אחרי בנגינה. רבים קשיים

הסטו הצליח חודשים שלושה
 ביל- אקורדים שני ללמוד דנט
 לוותר לו הציע שמוליק בד.
 לעיסוק ולעבור הרעיון על

 מלי- נשתכח העניין כל אחר.
 ב־ האחרון בביקורו אך בו,

 מהופעותיו אחת לרגל מיאמי,
 להתראיין שמוליק הוזמן שם,

 להפתעתו המקומית. בטלוויזיה
עצ התלמיד אותו המראיין היה
 גי- לקח ראיון כדי שתוך מו,

האקור שני ועם לידיו, טארה

אח מנגינות ניגן שידע, דים
אורחיו. עבור דות

 שמשתלם אישים יש
 זרוקים של רושם לעשות להם

 (״פיצ׳ו״) יצחק נוודים. או
 הוא מהם. אחד הוא צור כן־

 ישראלי בסרט תפקיד קיבל
 משום רק טרנזיט, בשם חדש

המ כבן־בלי־בית, נראה שהוא
 הזמן. מרבית בבתי־מלון בלה

 השחקן מול שיגלם התפקיד
 כדמותו יהיה כסר גדליה

הס בכל־זאת פיצ׳ו אך הוא.
 בחייו דברים כמה לעשות פיק

רא תואר בעל הוא הקצרים.
 שני ותואר בפילוסופיה, שון

בקולנוע.
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 (מימין פארס סמיר דובאי, של הנציג עם התיידד הלאטינית,
 מסיבת״ את בילו השניים נוצרי. לבנוני ממוצא שהוא בתמונה)

 הלבנון), (הר מונט״ליבאן במועדון־הלילה הסימפוזיון של הסיום
 הופיעה, בתוכנית הבראזילית. בעיר הערבית הקהילה מרכז שהוא

 בראזילית. כושית תיזמורת לצלילי ערביה, רקדנית־בטן כמובן,
 מכונית מתקלקלת שכאשר שסיפר כוויית, נציג אותם שיעשע

 חדשה מכונית קונים אלא לתיקון, אותה נותנים אין בכוויית,
אילת. דפנה המלחינה של אחותה זמירה אשתו לידו במקומה.
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 וונינשס״ן
בין נקרע
דקורק בגין
 ארתור ׳הפסנתרן של תמונתם

ירו עיריית וראש רובינשטיין
יח הצועדים קולק, טדי שלים

 הבירה, מרחובות באחד דיו
 תבל. מעיתוני ברבים פורסמה

 באחרונה ביקר רובינשטיין
 עליו, סרט הכנת לצורך בארץ
הבחי בתקופת בדיוק והגיע

 באחרונה המקומיות. רות
 ראש־ עם רובינשטיין התיידד

 אולם בגין, מנחם הממשלה
 ידידותו את גם שכח לא הוא
בבחי בו ותמך קולק, עם

 שבגין למרות לעירייה, רות
קולק. טדי של ביריבו תמך

ברומא משתזפים דה־בוסאו וסימון סאוטר

 73ה־ בן סארטר ז׳אן־פול הצרפתי הפילוסוף
 בשבוע נכחו בובואר, דה סימון הסופרת וידידתו

החור הרומאית בשמש מתחממים כשהם שעבר
 ברומא. שבוויא־וונטו הקפת מבתי באחד פית,
 הוא סארטר עוד. כותבים אינם ענקי־הרוח שני

,70 בת כבר שהיא ודה־בובואר, עיוור־למחצה

 לאור לצאת עומד הבאה בשנה עברה. על נשענת
 הפמיניזם, על דה־בובואר של מאמריה קובץ

 מכינה דה־בובואר השנים. במשך פירסמה שאותם
 לאור ייצא הבאה בשנה לאוהדיה. הפתעה עוד
 הנשמה״, ״קריאת שלה, הראשון ׳הרומן גם

.1938ו״ 1936 השנים בין בובואר כתבה שאותו

תגבר׳ הספורט
קוויו אנתונ■ שר

 בעולם מיתוס להיות ״אפשר
 לדעת וגם שקט, ענק הקולנוע,
 אנתוני השחקן טוען לכתוב,״

 השבועות את המבלה קוויו,
 שפת שעל בטירתו האחרונים

 קסטלגאנדולפו, טירת הים,
 יוז־ הספורט ובעיסוקי בכתיבה
שייט־מיפ־ :עליו אהובים
 עשה קוויו וטניס. דייג רשיות,

 הסבה האחרונה בתקופה
ל משחקן־קולנוע מיקצועית,

 הראשון שהספר אחרי סופר.
הת בהצלחה, זכה שפירסם

ספ שני לכתוב בטירתו יישב
 סיפורה :האחד נוספים. רים
 שייקרא הרפתקנית של

 — והשני בורג׳יה״, ״מאמא
 גאה קווין פרחים. על מחקר
 וההתמדה העבודה בכושר

 הבא עיתונאי לכל• ומספר שלו,
מוכרח ״אני :אותו לראיין
אשתגע.״ אחרת משהו לעשות
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