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אולקוס. בשל תחה111 במסיבה התעלפה אלוני שולמית
באבל שאיבה להודיע שמחה זלצמן ופנינה

■  יום־ד,נישואין מסיבת !
שיי לידיה הזוג של 16ה־ ו

 מאד. עליזה היתה אופיר קח
 ידידים למסיבה הזמין הזוג

 היתד, והאווירה בלבד, קרובים
 מאוחרת לילה בשעת נעימה.
שו חברת־הכנסת גם הגיעה
 בעלה עם אלוני, למית

 שוחחו ולידיה שייקה ראובן.
 אלוני חשה לפתע כאשר עימד״

 לנוח. רוצה שהיא ואמרה ברע
 זאת, לעשות שהספיקה לפני

 הכרתה. את ואיבדה התעלפה
המ נערכה שבה הגלריה בעל

 הזעיק תוראל, איציק סיבה,
 כי וקבע מיד שהגיע רופא,
 בית- אל להגיע חייבת אלוני

נות היא שם איכילוב. החולים
 היא עתה אולקוס. בשל חה

מתאוששת.
 אין כאשר קורה מה 11!

 טלוויזיה תוכנית לצלם אפשרות
 אותה מצלמים ? בשחור־לבן

 שעה לתוכנית קרה זה בצבע.
 מני מנחה שאותה טובה,
ר. א ה של הצילומים ביום פ

 המצולמת האחרונה, תוכנית
 בטלוויזיה, השידור לפני יום

 המצלמת המערכת התקלקלה
ציל ברירה באין בשחור-לבן.

כמו נטע, זה בצבע. אותה מו
 ציבעוניות תיקוות כמד, בן,

 לראות שרצו המשתתפים, בלב
 גם בצבע. סוף־סוף עצמם את

ב הוחלפו מהתילבושות כמה
 להתאימן כדי האחרון, רגע

 האכזבה אך ציבעוני. לשידור
הוק התוכנית לבוא. איחרה לא

 בש־ שעבר השישי ביום רנה
 מכשיר בעלי אך — חור־לבן

ב אותה ראו האנטי־מחיקון
מלא. צבע

 הכתבים יו״ר סגנית 11' .
וכת בז׳נבה באו״ם המאומנים

גיל דובר, שרי מעריב, בת
 1964ב־ היתד, כי עכשיו רק תה

עי של אופנה לענייני כתבת
כמו ידע, לא איש מצרי. תון
 מלבד ישראלית, היא כי בן,

הוז אלה בימים העיתון. עורך
 לבקר עורך אותו על־ידי מנה

 בעילום- לא הפעם במצריים,
לאומיות.

 המתגוררת כתבת, אותה 81
צר נשיא על מספרת בז׳נבה,

 ז׳יסקאר־דס- ואלרי פת,
לק כדי בז׳נבד, שביקר מאן,

עז על האו״ם מטעם פרס בל

אור בואו עם לפליטים. רתו
 מסיבת-עיתונאים. לכבודו גנה

ה בצרפת פורסם זמן באותו
 שקיבל היהלומים על סיפור

 בוקאסח. מהקיסר ז׳יסקאר
נא הצרפתיים העיתונאים על
 שלהם הנשיא את לשאול סר
 הם לכן היהלומים. פרשת על
במ העיתונאים שאר אל פנו

או שישאלו מהם וביקשו קום,
 לפני שעה הפרשה. על תו

 הוראה יצאה המסיבה תחילת
ה אח לשאול העיתונאים לכל

 עזרתו על רק הצרפתי נשיא
עיתו אף התוצאה: לפליטים.

 מסיבת- אל הגיע לא אחד נאי
העיתונאים.

 של חגיגית להקרנה 181
ה שנערכה הפח, תוף הסרט
לג במטרה בתל־אביב, שבוע

 בך לאוניברסיטת כספים ייס
 שד־הביטחון הוזמן גוריון,

 נסיעתו בשל אך וייצמן. עזר
הס לארצות־הברית הדחופה

 הוד־ ייגאל שר־האוצר, כים
 עלה הוא במקומו. לבוא ביץ,

ה המצב על וסיפר הבמה על
 הי- ועל בארץ, הקשה כלכלי

 כרטיס־קול־ כל דוק־ד,חגורה.
 זו בהקרנה לצופים עלה נוע

לירות. 2500
אי רפאל הרמטכ״ל 81

העיתו עם בראיון סיפר תן
בי פעם כי פאר ;{:דנה נאית

 במפקד ונזף צד,״ל במחנה קר
 המפקד מלוכלך. המחנה מדוע

 את ניקו אומנם כי לו הסביר
 סופת־חול באה אך המחנה,

 לו אמר מחדש. אותו וליכלכה
אוזן, לא זה ״מחנה :רפול
יוכדיום!״ מנקים מחנה

ב הופיעו מודעות־אבל 8|
 בשם אדם כאשר שעבר, שבוע
כל שם נפטר. זלצמן סרוק

 אף הופיע זלצמן, פנינה תו,
בע הפסנתרנית במודעות. הוא
ב לקבל התחילה זה שם לת

מש של קריאות־טלפון ביתה
 הגיעה כאשר באבלה. תתפים

 בתל־אביב, למוסיקה לאקדמיה
 כי נוכחה הרצאה, לתת כדי

 כי באו, לא מתלמידיה מחצית
ש מודעות שם תלה מישהו
 לא זו באבל. היא כי הודיעו
 מעין שדבר הראשונה הפעם

 בשם נשים שתי לה. קורה זה
ה בשנה נפטרו זלצמן פנינה

 וידידים ועיתונאים אחרונה,
לביתה. מלטלפן חדלו לא

היש הפסנתר רביעיית 81
 :משה את הכוללת ראלית,

 ברגמן, אלחנן מורביץ
 ופנינה בורנשטיין אברהם

 שומאן של יצירות ניגנה זלצמן
תל־אביב. במוסיאון ובראמם

 גיטלס, איברי הנודע הכנר
 בפאריס, המתגורר חיפה יליד

הקונ בעת הדפים את העביר
 כל- התלהב הוא לזלצמן. צרט
 החליט ספונטני שבאופן כך,

ולנגן הרביעייה אל להצטרף

 המישפחה בנות בל שלא והסבירה במסיבה בה פגשה יעקוכי, יהודית
 אחיות. הן עיראק, יוצאות שתיהן, של האמהות נערות״זוהר. הן

יהודית. סיפרה חברתיות,״ במסיבות רק בה לפגוש לי ״יוצא

1 0 1 1^ 1 ך 1 1  אהובתו• עם הגיע בתל״אביב שנערכה למסיבה ישנות. אהבות שוכח אינו 114 #ן 111 מונית, מנהיגת והמתפרנס בניו״יורק האחרונות בשנים המתגורר השחקן־רקדן, ?1
 עידית, השריה אשתו ועם רבות, בשנים ממנו המבוגרת סוקולוב, אנה הוותיקה הרקדנית לשעבר,

 חטוף. לביקור הגיעה היא שגם אנה, את כאן ופגשו קצרצר, לביקור וארצה בא ועידית יוסי גילו. בת
בניו״יורק. עימה ומתרועע הזה, חיום עצם עד סוקולוב עם הדוק קשר על שומר יוסי

לקהל, שהגישה ההדרן את עימד,
 ארצה בא אשר גיטלם, 8

ה בתיחזורת כסולן לנגן כדי
ש בשבוע ניגן פילהרמונית,

 קונצרט התרבות בהיכל עבר
 מחיאות־ לקול צ׳ייקובסקי. של

 עלה שקיבל, הסוערות הכפיים
 ״עכשיו :ואמר הבמה על שוב
 מלחין מאת יצירה לכם אנגן

־ ושמו ידוע, אינו שעדיין ד  א
 אך ניגן, הוא שליצן. נולד
 שאת ידע לא מהקהל איש

וה במקום, בו חיבר היצירה
 ולא היה לא לקהל שמסר שם

נברא.
 למטוס אירעה תקלה ^1

 באילת לנחות שעמד ארקיע
 המטוס גלגלי שעבר. בשבוע

 הטייס הנחיתה. לפני ירדו לא
ו לנחות ניסה רזיאל, אלי

 רוקן אחר־כך מחדש. המריא
 אמבולנס בים. מיכל־הדלק את

אי של לנמל־התעופה הוזעק
הוז צבאיים מטוסים ושני לת,
 בתוך המטוס. אחר לעקוב נקו

 בין שעה, אותה היה המטוס
 טופז. דודו הבדרן השאר,
 ממיגדל- הטייס נשאל כאשר

 יודעים הנוסעים אם הפיקוח
 נתקל, שבהן הבעיות על

 להם אמרתי לא ״אני השיב:
 שאני רואים בטח הם אך כלום,
ומזיע.״ אדום

2209 הזה העולם


