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 ג׳וקי חפנטומימאי של 17ה־ בן בנואו־קין יונחו
 אמו עם קבע דיו מתגורר ארקין,

 אבא. את לבקר ארצה הגיע שבועות כמה לפני בארצות״הברית•
ביחד. מופיעים הם ועתה הלהקה לצוות לצרפו החליט (מימיו) ג׳וקי

 שמיספרה ״מצרדס״ במכונית ונוהגת בבברלי״חילס, מפואר בבית ררת
 העב• האוניברסיטה של בנשף האורחות אחת היתה היא .1 חדוח
 אורחי״הכבוד בלוס״אנג׳לס. פלאזה״ ״סנצ׳רי במלון שהתקיים רית,
האומ התוכנית את אן טינטרה, ופרנק קיסינג׳ר חנרי היו בנשף

 את ששרו גורמה, ואידי לורנט סטיב הזמרים הגישו נותית
החוזר. בפיזמוו אליהם להצטרף חדווה את ושהזמינו ״הללוייח״

ש בשבוע יצא נוימן 91
 לשחק כדי קבוצתו עם עבר

 העזים הגשמים למרות בחיפה.
 למיש־ מוכנים השחקנים היו
ד,מע על עלו אפילו הם חק.
 את ולבשו לתרגילי־חימום, רש

ב כאשר שלהם, התילבושות
 שו- להם הודיע האחרון רגע

 כן■ עובדיה פט־המישחק,
 מתבטל שהמישחק יצחק,

״כשימ במיגרש. הבוץ בגלל
לירו חזרנו בעצב מהולה חה

 מטורפים צופים 500 שלים.
 והת- למיגרש הגיעו זאת בכל

 סיפר ביטולו,״ בגלל אכזבו
דני. אחר-כך

ב שנערכה למסיבה 91
ה התיזמורו? צ׳לו של ביתו

 כרגמן, אלחגן פילהרמונית,
 זלצ־ פנינה הפסנתרנית באו
 וייסמן. יגאל ובעלה מן

 שבעלה על תמה האורחים אחד
 רזה כה נראה הפסנתרנית של

 :פנינה לו השיבה ואתלטי.
 בפול־פנסיון, אצלי נמצא ״הוא
 הייתי האחרון בחודש אבל

 לקונצרטים, בחזרות עסוקה
 לכן לבשל. זמן לי היה ולא
לבן.״ רק אצלי אוכל הוא

 ב־ לעונש טיעון בשעת 91
 בהסתרת נאשמת של מישפטה

 אריה עורד־הדין אמר סמים,
בי רע  גדלה ״הנאשמת ג ש

 !״החברה של במי־המדמנד,
הנא של התמה מבטה ביגלל
 אכרהם התובע פנה שמת,

 לו: ואמר לשרעבי לנדשטיין
שקי שכר־הטירחה ״בשביל

תירגום!״ לנאשמת מגיע בלת
 של מישפט־הרצח בעת 9!

 לדוכן- עלה מיפו כחיין חג׳
עדו שאחרי עד מחדש העדים

 ל- וסיפר בו חזר הראשונה תו
 מתחרט הוא כי ביודהמישפט

 על השנייה בפעם עדותו. על
 כי וסיפר בכה, דוכן־העדים

וממיש־ מהמישטרה פוחד הוא

 ביותר הגדול שלהיט הרך, הקול בעל הזמרלוי לוליק
 כעשרים לפני היה יצאו״, ״השיריונים שלו

 ילדיהם. ושני סו, אשתו, בלוויית לאמריקה כשנתיים לפני נסע שנה,
 מיסעדת את מנהל והחל ילדים ללא גרוש, ארצה חזר לאחרונה
 חאמנים בכפר לאחרונה שנפתחה אמדורסקי, בני של ״החצר״
פאר. מני עם לוי, אושיק של אחיו שהוא לוליק, בתמונה עין־הוד.

 מבית־ה־ וביקש הנרצח, פחת
 על- במעצר. להחזיקו מישפט

 הדסה השופטת ענתה כך
 תדאג, אל ״לזאת נ עתו כן■
ברצון!״ נמלא זו בקשתך את

ה שאל מישפט באותו 91
 את אלג׳ם אכרהם תובע
״הכי בתימהון: העדים אחד
 דוכן־האבטי- את עזבת ז צד

ל לנאשם לעזור והלכת חים
 שהתקלקל?״ ריכבו את תקן

 :ואמרה בן־עתו בו הביטה
 לא עדיין אנחנו אלג׳ם, ״מר

 עוזרים עדיין אנשים בסדום!
 לך קרה לא האם !לזה זה

 לך?״ עזר שמישהו מעולם
 השפעה לי אין גבירתי, ״לא
אנשים.״ על כזו
 דלי־ שחקן־הטלוויזיה 9'

 מסטארסקי (האץ׳ סול וולד
ישרא של מארח הפך והאץ׳),

 סול, ללוס-אנג׳לס. המגיעים לים
ב והתאהב בישראל שביקר

 שבלורל לביתו הזמין ארץ,
 נלסון נלסץ. רפי את קניון

 איש- של בחברתו הבית אל בא
 ובידיו עינב .מתי העסקים

 אחרי- את ובילה ארגז־בירה,
בי שתיית בתחרות הצהריים

 לנצח שהצליח סול, עם רה
רפי. את
 לראיון הגיע נלסון רפי 9!
 ישי שדית העיתונאית עם

 הישראלית בתחנת־הטלוויזיה
 מחזיק כשהוא׳ טודיי, יזדאל

 תחנת־הטל- בקבוק־ויסקי. בידו
 מחא־ לגורו שייכת וויזיה

אסו אלכוהול ושתיית רישי,
הת נלסון אך בהחלט. בה רה

 הראיון ובאמצע מהאיסור עלם
והני הוויסקי בקבוק את שלף

 מפיק־התוכ־ השולחן. על חו
 כי שידע כלייזר, פיל נית

 עלולות כזה מעשה תוצאות
 אשר את עשה חמורות, להיות

הת תוך אל נכנם לא-יעשה,
 את מהשולחן והוריד מונה

וויסקי. בקבוק־ה
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