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 השבוע מוצעת חתימות 150
| פדרמן יקותיאד למלונאי

 מעו־ בהודו העליונה למית
 באסרי עדי מחמד לאנה
ל־ חריף מחאה מיכתב הגיש

ו״צנון? ראותה של

 מציגה שהיא האירוטיות מעבודותיה אחת ליד סכסית, בפוזה הציירת
 ״המקום הוא עניינה עיקר כי טוענת בתיה בתל־אביב. אלה בימים

 מבהיקים. בדי־משי העשויות ביצירותיה, עיקר־חעיקרים הוא זה מקום הטמפון.״ את מכוונים שאליו
והמקור הארוך השיער בעלת בתיה, צבעונית. ניאון בתאורת האומנית מדגישה המבוקש חלק־הגוף את
ראשן. שיער את תגלחנה יהד ששתיהן כדי אותה, ולחבב להכיר שתוכל בחורה, מחפשת זל׳

סב בבר אני הרי חשוף, מדי
 ראומד,?״ יש מד, ״אז תא!״
 אהד שייך זה ״מה אמה, ענתה
?״ לשני

 הזמנתה בדבר הידיעה 111
 לפגישה נכון אופירה של
 אנגליה מלכת עם תה כוס על

 גילתה לא השנייה אליכט
 את המלכה תכבד תה באיזה
 .אילי הפירסומאי י הנשיא. אשת

 לבית לטלפן הזדרז לוי (״לב״)
ה עם לדבר וביקש המלכה
מו לב פירסם למחרת מזכיר.
ה כי סיפר שבהן ענק דעות
 ורק אך ומכבדת שותה מלכה

 שלו הנציגות שלמען התה את
לוי. עובד בארץ

מיכאל רבקה
מעונ שהוא פירסם שזה אחרי

ל חתימות מיליון לאסוף יין
ה 150 הבחירות. הקדמת מען

יהו על־ידי נתרמות חתימות
 במיס־ אותן שאסף ברקן דה

 כשמטרת האחרון, סירטו גרת
 חתימות בנק היתה החתימות

דבר. שום ונגד דבר שום בעד

 אינדי" של ממשלתה 51
 בגלל נפלה כמעט נאנדי רה

 סנדרה הישראלית הזמרת
דרכו בעלת סנדרה, ג׳ונסון.

 נסעה ואמריקאי, ישראלי נים
הא השגרירות כנציגת להודו

 להפגנות וגרמה מריקאית
ה לכל מחוץ פרו-פלסטיניות

המז הופיעה. שבהם אולמות
המוס־ המועצה של הכללי כיר

 ואיים ההודי, מישרד־התרבות
 כדי ערב מדינות עם להתקשר

 ממשלת על תאיימנה שאלה
ה לזמרת תאפשר לבל גאנדי

 לא סנדרה להופיע. ישראלית
ההו במסע והמשיכה נכנעה
הודו. ברחבי פעות

 למערי- מהכד, הפתעה 11
 צאתה לקראת סנדרה של ציה

הגב החדשה היחיד בתוכנית
 סנדרה הפטרוזיליווז. עם רת

 במשך התוכנית את שהכינה
 הגייה למדה תמימות שנתיים

 מיב- שמץ ללא מופיעה והיא
הצלי שלא מה אמריקאי, טא
 היומיומי במיבטא לשנות חה

שלה.

 הפסי- תל־אביב אכלני 5
בל יהיה שקשה מיסעדן דו

ל נבחר יונס בארים עדיו.
 טורען, הכפר מועצת ראשות

היפו המיסעדה את עזב הוא
ב לה דומה אחת והקים אית

 את לנחם כדי גולני. צומת
 את ליפו העביר הוא הזללנים

ש יונס יוסוף הצעיר אחיו
במסורת. ימשיך

ש תצוגודהאופנה בעת 51
 יעזבה שעבר בשבוע נערכה

 כפיה. וספקה וייצמן ראומה
 הבגדים עם יכולה לא ״אני

 רחל לאמה אמרה האלה,״
 בדרך- אותה שמלווה שוורץ,

יותר ״זה לתצוגות־אופנה. כלל

רוכ השחקנית־בדרנית־זמרת,
 בתפקידה סוס־מירוץ על בת

גרמ תיירת שנייצר, בגברת
שלו ג׳יגולו לצוד המנסה ניה,

 ליום ״מלן בסרט מיאלי
 מימיה אשר רבקה׳לה, אחד״.

 פחדה סוס, על רכבה לא
ב עצמה את ואילצה מאד,

 הסוס האוכף. על לעלות כוח
מנו אינה עליו שהגברת הרגיש

 שיח ליד עצר אלה, בכגון סה
השח מעליו. לאכול והתחיל

 לצעוק פחדה המבוהלת קנית
 הסוס, את תבהיל פן לעזרה,

 כרבע במשך יושבת ונשארה
 צוות- אנשי שבאו עד שעה,

 שעמדו המודאגים, ההסרטה
תחזור. שהרובבת לשווא וחיכו
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