
 המייצר מיפעל על־ידי שנערכה בתחרות המלאות הנשים של במלבת־היופי נבחרה*1ל מרי
 אחרי יום הזה. בבית־האופנה כדוגמנית עבודה קיבלה כפרס כאלה. לנשים בגדים

 ראשונה כמנה עבורו. בישלה שהיא לארוחה האוזנר, שלמה שלה, החדש הבוס את הזמינה התחרות
 ממולא, אווז — עיקרית מנה מוקרם• מרק — שנייה מנה לאזאנייה. בתוך מעושן סלומון הגישה

 — כאן ועוגת״שוקולד. קפה עם מוס של מיבחר — ולקינוח ומקרונים. תפוחי־אדמה של תוספות עם
סגל. בתיה הראשונה, הסגנית ומשמאל רביד, חני השניה הסגנית כשמימין באמצע, מלי

 עתה אצלו המוצג שהסרט טען
 כחמשת הראשון בשבוע ימשוך
 הסכים לא ודני צופים, אלפים
לתחום) (מחוץ הסרט עימו.
 צופים, אלפים כתשעת הביא

 את לגבות בא יורם וכאשר
לו. לשלם דעי סרב הדולרים,

 קשות ביצים שתי יורם לקח
 שאין ״למי ואמר: לדני והביא
 לו לספק החלטתי ביצים,

שתיים.״

 היתה האחרונה השנה 8'
של בחייה ביותר משמעותית

נבריאדי. מרים השחקנית
 מבעלה התגרשה היא כל קודם

 רבות שנים אחרי אוריאל,
 השיאה אחר־כד נישואין. של
 ואחרי יעל, הבכורה, בתה את
מיקצועית. הסבה עשתה זה

 לטובת המישחק את עזבה היא
היא השבוע עיסקי־המיסעדות. ^
ילדה בתה כאשר סבתא, הפכה י

 שבוע לפני חגגה גם היא בת.
.44ה־ הולדתה יום את
לע נוסע שחקן כאשר 8!

כמו מצפה, הוא חלטורה, שות
יעקוב מוצלחת. להופעה בן,

 בצפון להופיע הוזמן בודו
 בני־נוער. של בכנס הארץ,

הת להופעתו שקדמו הנואמים
התנה על הצעירים לפני לוננו
 והבלתי־מנומסת. האלימה גותם

 הבמה, על בודו עלה כאשר
 בודו הצעירים. הרעישו אכן

 להם ונתן ההופעה את הפסיק
 שעובר מה על קצרה הרצאה

 יוצא הוא כאשר שחקן, על
 ארבע במשך נוסע מתל־אביב,

 ונתקל בצפון ליישוב שעות
 השתכנעו הצעירים עויין. בקהל

ההו אחרי יומיים והשתתקו.
 מיכתב־תודה בודו קיבל פעה

 לו שכתבה האזורית, מהמועצה
ה על אסירת״תודה היא כמה

החיעוכית. הרצאה
 יעקוב הפירסומאי 8

תצג שדוגמניות הציע פרלקו
 בתצוגת- ומגפיים נעליים נה

 גרבונים לבושות כשהן אופנה,
 כך בלבד, עליונים וסוודרים

 בנעליהן. תתרכז שתשומת־הלב
 בלקוכסקי, חלית הדוגמניות

 טד דורין דמיר, שרית
 לצלילי רקדו אכן מור וולדי

מגפיים נעולות כשהן דיסקו,

הת כאשר סוודרים. ולבושות
להר כדי כיסאות, על יישבו

הדוג הציגו נעליהן, את אות
 הרבה הצופים, לתדהמת מניות,

מגפיים. מאשר יותר
 בתל־ שנערכה במסיבה 8
 הזמר פגש השבוע בסוף אביב

 הספורטאי את א לגד אריק
 הוא כמה לו וסיפר ברודי טל

 תל־אביב שמכבי כך על כועס
ב במישחק־הכדורסל הפסידה
 שמיקי לי איכפת ״לא מדריד.

 במצב־ למישחק בא ברקוביץ
 על נוסע הוא כאשר רע, רוח

רו מצב משלם־המיסים. חשבון
 הטיח אותי,״ מעניין לא חו

 שעל הנדהם, ברודי לפני אריק
 איך ידע לא כזה מסוג התקפה
להגיב.
קור, אבשלום הבלשן 8

 בגלי רוטב עם אימרות בפינתו
 הצבאית הברית על אמר צה״ל

 שה־ מעיד ״זה :עיראק—סוריה
 ב־ להסתובב יפסיקו עיראקים

פיג׳מות.״
 בהרצליה, לתצוגת־אופנה 8
הגי- החייל, למען הוועד מטעם

,14 מיספר כמועמדת תחרות באותה צעדחתן דודו
 לעצמם אימצו הרעיון את מועמדות. 13 אחרי

 כשהוא צפיר טוביה נכנס שבו מלכת־המים, בחירת מטכס המארגנים
בנקודות. זכה לא אך צעד דודו לתחרות. מאיר כגולדה לבוש

 אורן מירי הדוגמנית עה
 מארגנת שעה. חצי של באיחור

 זעמה עפרון, בתיה התצוגה,
 את הביתה. מירי את ושלחה
 שאינה נערה מילאה מקומה

 מבעלי אחד של בתו דוגמנית,
 באותו שהציגו מיפעל־בגדים,

במקום. שנכחה ערב,
 בלתי־שיגרתית בהזמנה 8

ביש נשים כמה השבוע זכו
 עדה העיתונאית ביניהן ראל,
 דינה לתיקשורת והד״ר הוז

בינ לכנס היא ההזמנה גורן.
 בדרג לנשים ראשון לאומי

במכסי שייערך בכיר, מינהלי
 גדודיה היא היוזמת קו.

סופרת דה־קלדרון, פאלאם

מ עדה מכסיקאית. ועיתונאית
 לה ישלחו השני שבשלב קווה

כרטיס. גם
 מוסרט ג׳נסיס בשם סרט 8
 חודשים. כמה מזה כבר בארץ

 די־ בראיין האנגלי השחקן
 של דמותו את שמגלם קון,
 שאשתו, כך על גאה ישו,

נכ רולה, האנגליה השחקנית
ו בארץ־ישראל, להריון נסה

 ישו גדל שם בגליל, אפילו
 נוסעת שהיתה אשתו, עצמו.

 עבור לארצות־הברית פעם מדי
 חברת־תמ- של סירטי־פירסומת

 להזמין עתה החליטה רוקים,
ב לביתה החברה צלמי את

הריונה. בגלל אנגליה,

 למקום רק שהגיעה על״כך דמעות מזילה אינה הזמרת
עליזה. מאד היא להיפך, הישראלי. הזמר בפסטיבל השלישי

והזמינה הארץ את עזבה לפני בתל־אביב מלון בבית ידידיה לכל מסיבה עשתה היא

 מועדוני־ זמר שהוא מוני, ביחד. עימה לשיר מימין) (בתמונה מוני הבכור אחיה את
 מיכנסי לשיפשוף מיפעל לו יש איש־עסקים• לאחרונה הפן רבות, שנים מזה לילה
מצליח. רופא הוא משמאל), (בתמונה רנוף דדלי חדווה, של בעלה בתל־אביב. ג׳ינס

2162 הזה העולם


