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הנשו עמיני, חדווה הזמרת

 בברלי- והמתגוררת לרופא, אה
הז חדווה שבלוס־אנג׳לס. הילס
 לביתה וקרני מני את מינה

 התפעל מני והעשיר. המפואר
הצר מהחלון הנשקפת מהגינה

 את פתח חדר־השינה, של פתי
ה מערכת את והדליק הדלת

 תוך למקום שהביאה אזעקה,
 שוטרים חמישה דקות חמש

 היה הנבוך מני מלום־אנג׳לם.
 וחדווה להתנצל, מכדי המום
 פותח יום שבכל ואמרה צחקה
 חלון, או דלת ישראלי אורח

 וכי האזעקה, את המפעילים
 מורגלת בברלי־הילס מישטרת

 מני בביתה. יומיים בביקורים
 חדר- קירות על כי מספר

 יש עמרני חדווה של האורחים
 משל מקוריות יצירות־אמנות

 ופיקאסו. מאטים רמבראנדט,
 ש־ באקוואריום־הענק ואילו

ש דגי־זהב, יש בחדר־השינה
 500 הוא מהם אחד כל מחיר

דולאר.
הגשש להקת חברי שני 8!

 עדנה לקריינית גם צילצלו
ש כמה עד כי שסיפרה פאר,

 הכלב של הבייבי-סיטר לה ידוע
 דוברת גנני, דבורה היא

ל והיועצת מישרד־הבריאות,
 רעיית של עיתונות ענייני

 נבון. אופירה נשיא־המדינה
 אל התקשרו אנשי-הביטחון

וסיפ ברנע, של ידידתו גנני,
ש דבורה, האבידה. על לה רו

 לקבל שמחה הכלב, את איבדה
חזרה. אותו

 כן־ דורי המצחיקן ■
 את לאשה השבוע נשא זאב

קשה כן־צור. אידית חברתו
 כל ועל רציני, להיות לו היה

 בד,צ- הגיב הרב שאמר מישפט
 שני הרב ביקש כאשר חקה.
 הגיב הכתובה, לכתיבת עדים

ו החינוך הד ״בהחלט, דורי:
 בכתובה הסכום את ארצי.״ הד

בזוזים. דורי רשם

■  להקת של ההצגות לאחת ן
 בתל- השבוע שנערכה עינבל,
מילוא, יוסף הגיע אגיב,

 על קופאת אינה קולנוע, כשחקנית גם באחרונה המצליחה הדוגמניתגולרנבוג חלי
 מופיעה היא :עיסוקיה לשרשרת נוסף עיסוק הוסיפה באחרונה שמריה.

 ״קאטטרין״, סיפון על שהתקיימה מישקפיים, של תצוגת־אופנה הינחתח חלי תצוגות״אופנה. כמנחת
סיפונה. על שיזוף תפסח להנחייה הנחייה ובין בבגד־ים, הגיעה לתצוגה תל״אביב• בחופי המשייטת

אזתשו:

ח1 \1 1 1  שחקני של הכדורגל לקבוצת הצטרף הוא כושר. על לשמור כדי כדורגל, לשחק החליט [1
המישחק במהלך והתגלה דשא, (״פשנל״) אברהם המפיק בהנהלת העממי, התיאטרון ן 1 111\

 האנגלים. אותך יראו שלא ״תיזהר :בתמונה מאחוריו הנראה פשנל, לו אמר המישחק אחרי מצויין. כרץ
 אותי לקחו ״כבר :אסי לו השיב דיין.״ שלך שהשם בגלל רק בליברפול, לשחק מייד אותך יקחו הם

גרועים.״ חיו הסרטים — להם עשה זה מה וראית שלי, שם־המישפחה ביגלל רבים בסרטים לשחק

 ימי־ את החודש חגגו החיוור
 ישראל היה הראשון הולדתם.
 שהגיע פוליאקוב, (״פולי״)

 ויומיים ,41 לגיל טובה בשעה
 את בנאי גברי חגג אחריו

 גלי שדרן .39ה- הולדתו יום
 רצה ישראלי, אלי צה׳־ל,

 חי, בשידור גברי את להפתיע
 בבוקר, השכם לביתו וטילפן

 אמנם גברי אותו. לברך כדי
 בעיקר אך מאד, מופתע היה

בתא התבלבל שאלי מהעובדה
 אחד יום אותו והעיר ריכים,

הנכון. התאריך לפני

 השבוע מימי באחד ■1
 קול של אנשי-הביטחון קיבלו

 בטלפון נרגשת קריאה ישראל
 כלב־הקולי כי שסיפרה מאשה,

 נמצא ברנע נחום הקריין של
 בשירות־מי- נמצא ברנע בידה.

 לה שאין טענה האשה לואים.
ש בכלב, להחזיק אפשרות כל

או מצאה כאשר זיהתה, אותו
 שעל הקולר פי על ברחוב, תו

אנ שמו. רשום ושבו צווארו,
 להתקשר התחילו הביטחון שי

למ כדי ברנע, של ידידיו לכל
 שיחזור עד לכלב, בית צוא

הם משירות-הפילואים. בעליו

האי הספרית עם המופע, במאי
 הוא חזן. יונה שלו שית
 הכיר יונה שאת לידידים סיפר
 היתד, כאשר רבות, שנים לפני

כא אורנה. בתו של מטפלת
 ליונה עזר גדלה, הבת שר

 כאשר וכיום, ספרות ללמוד
 הוא — עצמאית ספרית היא

אצלה. רק מסתפר
 כרגע יורם הפירסומאי ■1

 חתול שאחרי מאד, מהר למד
 השבוע, לרדוף. כדאי לא פרסי

 רץ מהבית חתולו ברח כאשר
 רגלו. את ושבר אחריו, יורם
 משה םנווה־מונוםון, שכנו

 בעלי התאחדות מנהל עמיר,
 זוג כשי לו הביא בתי־הנולון,

 את עליו להקל כדי קביים,
 קביים היו לעמיר ההליכה.

 עצמו לו נשברו מאז בביתו,
רגליו. שתי

 50ה־ יום־הולדתו את ■1
 דובר סגן הלוי, אבנר החליט

ב לחגוג תל-אביב, עיריית
 שערך משתתפים, רבת מסיבה
 העי־ של קבלות־הפנים בחדר
 רבים ניכבדים הזמין הוא ריה.

 הבמה, על עלה וכאשר לאירוע,
נאומו חייו. קורות את סיפר

 ואורחים המידה על יתר התארך
ההפ את באמצע. עזבו רבים
 שמר המסיבה של הגדולה תעה

 פיאתו את הסיר כאשר לסיומה,
 ״בהגיעי :אמר הוא ראשו. מעל
 זמן שלכל למדתי 50 לגיל
 העת ועכשיו חפץ, עת ולכל

 מהראש.״ החפץ את להוציא
בעש פיאתו עם ההולך אבנר,

 ויתר האחרונות, השנים רים
 המסיבה מאז ומסתובב עליה

מרשימה. קרחת עם
 השילטון מרכז של בכנס 81

 בתל- מכבר לא שנערך המקומי,
 בן דיין אלי גם נכח אביב,

 אשקלון. עיריית ראש ,26ה־
סור מרדכי המנחה, כאשר
 עיריית ראש לשעבר קים,

 שהתפרץ בדיין, גער כפר־סבא
ו הזמן, כל בקריאות־ביניים

 ותתנהג בשקט ״תשב לו: אמר
 מבקש ״אני :דיין לו ענה יפה,״
 ראש- לפני דרך-ארץ קצת ממך

סור כך על לו השיב עיריה.״
 לראש־ רגיל לא ״אני קים:

צעיר.״ כל-כך עיריה
 העתיק באמפיתיאטרון 8!
 הבלט להקת הציגה קיסריה של

לפי סינדרלה את הגרמנית

 ה- פרזקוסייב. של מוסיקה
 היה סינדרלה של כוריאוגראף

ובתפ פאנוב ואלרי הרקדן
 הוא הופיעו הראשיים קידים

ריצ פאנוב. גאלינה ואשתו
 רקדה שעליה הלינוליאום פת

 הכבד מהטל נרטבה הלהקה
 השוכן האמפיתיאטרון על שירד

 הראשונה, ובמערכה הים ליד
 החליקה מקפיצותיה, באחת

 קמה היא ונפלה. פאנוב גאלינה
שתפ לתיזמורת אותתה מייד,

ב הפסקה והוכרזה לנגן, סיק
 הלינו- הוסר במהירות מופע.
 אולם חודשה. וההצגה ליאום

 מהטל נרטבה העץ ריצפת גם
הח הלהקה של הרקדנים ואחד

 לא שלו במיקרה אך ומעד, ליק
המופע. הופסק

ידי משתלמת תמיד לא 81
 נוכחה בזאת שחקן, עם דות

 היא הוז. עדה העיתונאית
 נישואין תעלולי בהצגת נכחה

 בשורה וישבה הבימה בתיאטרון
 אפי יהודה השחקן הראשונה.

 עבד, של תפקיד המגלם רוני,
 כדי תוך מהבמה לרדת אמור

מה מישהו ולהכות התפרצות
 ידידתו את זיהה אפרוני קהל.

כלפיה. תוקפנותו את וכיוון הוז
 אופיר שייקה השחקן 81
י כי שעבר בשבוע סיפר י ׳ ג

 למי אותו. לבקר בא לואיס
 את שייקה הציג האמין, שלא

 בתו עתליה, בתו של בעלה
 הזמרת עם הראשונים מנישואיו
 כי מתברר הלוי. אוהלה
 אמה כמו המתגוררת עתליה,

 לצעיר נשואה בארצות-הברית,
הקומי שם את הנושא אנגלי

 עם יחד והיא המפורסם, קאי
 לביקור הגיעו ואמה בעלה

קצר. מולדת
 עמדה שבו היום באותו 81
הח סקאיילב החללית ליפול

 של האדום הטלפון עורך ליט
 לפנות רימון, צבי צה״ל, גלי

 ליפשיץ הרצל לאסטרולוג
ה תיפול היכן אותו ולשאול
 אינו כי טען ליפשיץ חללית.

 שאינו מפני זאת לחזות יכול
 של המדוייק התאריך את יודע
הת לא רימון החללית. לידת
 דויד לפרופסור פנה עצל,

ה הוועדה יושב־ראש אכיר,
 וקיבל החלל, לחקר ישראלית

 המדויי- והשעה היום את ממנו
 עם הסקאיילב. שיגור של קים

לאסט חזר הוא אלה פרטים
 ״החללית כי לו שהודיע רולוג
 לא ונפילתה טוב במזל נולדה
 גם ליפשיץ נזק.״ כל תגרום

 באיזור תיפול היא כי טען
 מהקיסרות חלק היה שבעבר

הבריטית.

 הקיטע ״המזל ההצגה במאיישואד שימש[
 את במסיבה פגש הרע״, ועין

 פעם אף ולכן הרע, בעין מאמין הוא כי לו סיפר פריי פריי. פיטר
 נבהל ישראלי מביים. שהוא ההצגות לכבוד במסיבות מבלה אינו

הרע. בעין מאמין שהוא מסביר כשהוא המסיבה, את עזב ומייד

218527 הזה העולם


