
ר

 גם והפסדתי לשחק המשכתי
כס כל את וגם הרווחים את

פי.״

 אל־ קברניט כשנישאל 9
 -על לדעתו יפה, אורי על,

 !מעורב שבה הזהב פרשת
 פרסמן, עקיכא עמיתו,
 זה כמה יודעים ״אתם אמר:
 ברומזו עדר?״ להחזיק עולה

 הדוגמנית־ פרסמן, של לחברתו
 (ששמה אדר מיכל דיילת

עדר). עם מתחרז

מה על אל־ עובדי בין 8'׳
 ספר איזה :הבאה הבדיחה לכת

 פרשת כשתסתיים פרסמן יכתוב
כמובן. זהב, דפי ההברחות?

 אורן, אנג׳׳לח הזמרת 8:
 קומו השיר את בלהט ששרה
ה הזמר ציון!בפסטיבל ונעלה
 זכתה ואף שנתיים, לפני חסידי
 השתכנעה לא בעבורו, בפרס

 השיר. של ממילותיו כנראה
 אולי שלציון החליטה היא

 להתגורר אך לעלות, כדאי
 בשנה באמריקה. יותר רצוי

 באר־ הזמרת סיירה האחרונה
 בשם להקה עם צות־הברית,

 שם הכירה היא ישראל. כאן
 פול־ בוריס בשם רוסי בחור
 מזה באמריקה המתגורר יאק,
 התפתח השניים בין שנים. חמש

 בני לנישואין. שהוביל ■דומן,
 ניד׳ג׳ר־ במדינת השתקעו הזוג
 הם ומשם ארצות־הברית, סי,

 לאירופה לפעם מפעם מגיחים
 מופיעה אלה בימים ולישראל.

 בשפה לרוב בארץ, אנג׳לה
האנגלית.

 הקיץ סיור בתוכנית 8!
הפיל התיזמורת של המסורתי
 גם נכלל באירופה הרמונית
■פינ בהלסינקי, אחד קונצרט

 !נמצאו לא זו בעיר אולם לנד,
את לאכסן כדי במלון חדרים

 סובלים הקיץ, בחודשי בה,
 הוא יתושים. ממכת התושבים

ב יתגוררו התיזמורת שאנשי
 ולא אנשיו ייעקצו פן חשש

 בעיר הנגנים את לשכן הסכים
 בכתב הבטחה שקיבל עד זו,
או בחודש כי המארחים, מי

 ב״ בנמצא יתושים אין גוסט
מבנייני.

ב היפות הנשים אחת 8!
 אולשן, רחל היא ירושלים
 אולשן, יורם של אלמנתו
 יום־הכיפו- במילחמת שנהרג

 שהיה מי של בנו ושהיה רים,
 העליון, בית־המישפט נשיא

 המכונה רחל, אולשן. יצחק
 לפני נישאה רוחלה, חבריה בפי

 קיר״ כרוך לתעשיין כשנה
 משותף ידיד שהיה שטיין,

 הנישואין עם ושלה. יורם של
 הסבה לעבור מחלה החליטה

עי את ינטשה היא מיקצועית.
בו ופתחה בקוסמטיקה סוקה
טיק.

ש בשבוע שחיפש מי 8!
 שיך חיים חמלונאי את עבר
 תקף כמה עד ׳נוכח מצאו, ולא

 היולד .תמיד ״הסנדלר :הפיתגם
תופ את לבלות במקום יחף.״

 ממלונותיו באחד הקייץ שת
 ידידתו עם לנסוע שיף החליט
 שיך, שושנה תיקו, ואשת

 שם בלונדון, חופשה לבילוי
 הגברת של ילדיה מתגוררים
 לעומת הקודמים. מנישואיה

 דוכי המלונאי, של בנו זאת
 דובי, יחף״. ״הולד אינו שיף,
 לנסוע או ללכת אוהב שאינו
 עם מתגורר עבודתו, למקום
 בקומת ילדיו שני ועם אשתו

 של מבתי־המלון אחד של הגג
מנהל. הוא שאותו אביו,

 כספי, מתי המלחין 9;
בתוכנית אלה בימים היוצא

יום־ את לשבש עראפאת״קרייסקי פגישת סביב לסערה הניחה לאטאונו ברברה
 האוסטרית בשגרירות ותרבות עיתונות לענייני הנספחת שלה. ההולדת

 ידידיה את הזמינה היא לחגוג: מקורית דרך מצאה בישראל, חמי־ומי כל עס המיודדת בתל־אביב,
נון־סטופ. שעות 48 במשן האורחים חגגו שם לסוף־שבוע. בצפון״סיני, כפר״הנופש לדיקליה, וידידותיה

" |1! | ארצה לחזור החליטה כי סיפרה רינה ״דן״. מלונות רשת של החדש תמנכ״ל 111 1 קופר, סיימון של לכבודו במסיבה הכבוד אורחת היתה מיס״תבל, שהיתה מי "1||ן9 |
 בצפון יותר צנועה דירה ושכרה בניו״יוךק, יורק שבשדרות שלה, הפאר דירת את עזבה היא לצמיתות.
 תמיד לדבריה, עיתונאית. בעבודה רינה תעסוק בחיים, לעשות רוצה היא מה שתחליט עד תל־אביב•
רצינית. לחיות לה בא תדמית. משנה היא הזוהר, עולם עם שגמרה אחרי ועתה, חזה בתחום התעניינה

 ד,פינים !הציעו לכן הנגנים.
:או נימצא שבד, מבנייני, עיי
 לאפיה. בשם יפד, קונצרטים לם

 זזתיזמורית, של הכללי המזכיר
 שעיר ומצא חקר כחן, אייכ

וש־ המדינה, בצפון נמצאת זו

 את עימו לוקח חדשה, הופעות
 מילבד מקום, לכל שלו הכלב

 פעם לקח לדבריו להופעותיו.
 זה אד להופעה׳ הכלב את

ה על דווקא לעמוד התעקש
ההצגה. כל את וגנב במה

 ב־ הנוסעים, במסוף 91
 נראה בן־גוריון, נמל־התעופה

התעש התאחדות נשיא השבוע
 שכיט. (״בומה״) יוסך יינים,
 אותו, שזיהתה הנוסעות, אחת

לו: ואמרה להתאפק יכלה לא

נוס כסף כשיש ? ■אה ״נוסעים,
האז כמונו, לא הזמן, כל עים

 רק שנוסעים הפשוטים, רחים
ה שביט בשנה.״ אחת פעם
 הפעם כי והסביר, גימגם נבוך
 בא אלא מחו״ל, בא לא הוא

 הנוסעת אורח. לקבל על־מנת
״פרוטק והוסיפה: ויתרה לא

 חשובים לאנשים ירק ? אד, ציה,
 נמל- תוך אל להיכנס נותנים

 לא כך על ממש.״ התעופה
׳תשובה. לשביט היתד,

ה התאחדות מזכיר 9׳

מי ללקין, שמואל ספורט,
היש המישלחת בראש שעמד
 האולימפיאדות בשלוש ראלית

 אחרי ארצה חזר האחרונות,
 בארצות- יום 40 של סיור

 ירדנה, אשתו בחברת הברית,
לנישו שנה 30 מלאת לרגל
 עם ידידים, פגש כאשר איהם.
 למראה כולם נידה,מיו שובו,
 שללקין מסתבר הצנום. גופו

 ממישקלו. קילוגרמים 13 הוריד
 הדבר לסיבת נישאל כאשר

 מפרך, מסע לנו ״היה השיב:
אלונקות.״ מסע כמו יממש

 תל־אביב תושבי למרבית מוכר האבטיחים, איש 111011
|  אבטי־ בעזרת הקיץ מועקת את עליהם שמקל כמי 1111! 1/

 מגנוס, רפי הצלם של לתערוכתו כאורח״כבוד הוזמן השבוע חיו.
 קדוש האבטיח. :התערוכה נושא ביפו. בגלריה חגיגית שנפתחה

 האורחים בין הסתובב עבודה, ובחולצת ג׳ינס במיכנסי בגלריה הופיע
 את לסדר שבא הצלם באוזני התרשמותו את והשמיע הנכבדים
דוק הוא אורח כל אצלך דוקטור• — אבטיח כל ״אצלי האירוע:

מאד.״ פשוט בן־אדם נראה שלי האבטיח אפילו שלידו טור,

71)21862 הזה העולם


