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 סיום עם הקלעים מאחורי לברבה שבא אנטבה, מיבצע מפצועי
 מכיר שהוא לה סיפר סורין הרשקו בתל־אביב. הופעתה

דבריו. לשמע התרגשה והזמרת שלה, התקליטים מן שיריה כל את

 בית־עסק של בתצוגת־אופנה
 העסק בעלי לידו. בשם חיפאי
 שאדר בכך ד,בחיובו לא והקהל

 שבעלי אחרי אולם בהריון,
 בעיתון, כך על קראו העסק

 :שכרה את לה לשלם סרבו הם
 דוגמניות אותנו. רימית ״את

 להופיע.״ צריכות לא בהריון
מר מעורד־דינה, ביקשה אדר
 המגן שורר, (״מוטי״) דכי
 לתבוע הזהב, במישפט גם עליה

 כאשר לדין. בית־העסק את
מיכתבו את החיפאים קיבלו

 לשלוח מיהרו הם שורר, של
לירות. 4500 סו על צ׳ק
מצ משמחת לבשורה 9!

 במאית ארז, ורדינה פים
 אופירה של ואחותה הטלוויזיה

 משה, גיא שלה, והחבר נכון,
בירו תחבורה בחברת שותף
 מאשתו. בנפרד החי שלים׳

 בצוותא המתגוררים השניים,
ה לביקור מתכוננים כשנה,
חודשים. כמה בעוד חסידה

יום־ לפני אחד יום 81

בר־ לכבוד זיכרוני לשרון מתנה הביא הציירקדר דן
סול״ דל ב״קזה השבוע שנערכה שלו, חמיצווה

 לצייר היה קשה ״לא ידו. מפרי הילד, של פורטרט — בגנות
הצייר. גילה מאוד,״ ברורים פנים תווי לו יש שרון. את

להקת־ ,ודממה" ״קול באנשי בפאריס נפגש המהולל, הרוסי הרקדןש־ייב וודולף
 הוותיקה ידידתו עשתה האמנותי השידוך את אפרתי. משה של הריקוד

בר, גבי :מימין הישראלית. הלהקה עם לפאריס שנסעה אדווה, נעמי אשת־הבוהמה נורייב, של
חרש־אילם. שהוא דמתי, אמנון כוכב־הלהקה, :משמאל ודממה״. ״קול בלהקת רקדנית

ה בית אל הגיעה העצמאות
 מיועדת שהיתר, חבילה נשיא

העבי השוטרים נבון. לאופירה
 ושם לחדר־ביטחון, אותה רו

 לבנה שימלד, מתוכה שלפו
 אל הועברה ד,שימלח יפהפיה.

 אותה מדדה וזו הנשיא, אשת
 שהיא להיווכח ושמחה מייד

 הזמנה. לפי כאילו עליה מונחת
 השימלה את לבשה אופירה

 הדיפלומטים לכבוד בקוקטייל
 ובעלה, היא שערכו הזרים,
 לאופנאית מיכתב־תודה ושלחה

ש מתל-אביב, צור שושנה
 זו שימלה לה ושלחה טרחה
החג. לכבוד

 המתגוררים הישראלים 91
 בעמי־ התקנאו בלום־אנג׳לם

 על בניו־יורק היושבים תיהם
 מתחנת־רדיו נהנים הם כי

ב העברית. בשפה המשדרת
 גם להיפתח עומדת אלה ימים

ב שתשדר תחנודרדיו אצלם
 תיקרא התחנה העברית. שפה

 בה יעבדו אכספרס. ישראל
ישרא ועורכי־חדשות שדרנים

 ישי, שרית העיתונאית לים.
 בתחנת' עבודתה את שעזבה

 ששידרה המקומית, הטלוויזיה
 לתחנת־הרדיו עברה בעברית,
כעורכודחדשות. שם ותשמש

 בעלי־התחנה יביאו מישראל
 ראוכן השלום קול שדרן את

 קולו עם קסטה ששלח לוי,
כולם. את ושהרשים

 המסורתית במסיבה 8!
 עמית, מאיר ח״כ שערך
 ביום־העצמאות, שנה, כבכל
 ייגאל ראש־הממשלה סגן אמר
נכ שהאמריקאים ״טוב :ידין
 לא כבר עכשיו באיראן. שלו

בד״ש.״ קורה מה אותי שואלים
 לבש מסיבה באותה 81
 וידידיו כחולה, חולצה עמית

 אחרי זאת שעשה התלוצצו
 למיפלגת- עובר הוא כי שהכריז

העבודה.

 את גנב מסיבה באותה 91
 יצחק המדינה, נשיא ההצגה
ה לבקשת !נענה הוא נכון.

 בשירה. פיו ופצח אורחים
 הססנית, אמנם היתה ההתחלה

 הפליא קצר חימום אחרי אולם
 כמחצית ערבה. בשירה הנשיא
 של הופעת־הסולו נמשכה השעה

 שירים שר הוא .1 מס׳ האזרח
 וזכה בלאדינו, ושירים עבריים

 ה- באחת נלהבות. בתשואות
הת השירים, שבין אתנחתות

מוותיקי לבקוכ, חיים רומם

 ג׳ימי ״הנשיא :ושאג הפלמ״ח,
הלילה...״ שר לא בטח קארטר

 הגישה ביום־העצמאות 81
 התוכנית את צה״ל גלי תחנת

 כספים לגייס במטרה שירותרום,
 לחיילים חינוכי מרכז להקמת
 48 שנמשכה לתוכנית, בגליל.
שו מנחים היו רצופות, שעות

 שלוש בכל שהתחלפו נים,
 בוקר לפנות 3 משעה שעות.
 הוא פאר. .מני אותה הנחה
 אחרי תשוש, לתחנה הגיע
 קודם לו שהיו חלטורות, כמה
 אותו לסובבים סיפר מני לכן.

 זה אותו לעורר שיכול מה כי
 אמנם מלא בקבוק כוסית״יין.

 מחלץ־פקקים אך שם, נמצא
 החיילים בסביבה. היה לא

 אחרי לחפש התחילו במקום
 הבניין קומות לכל עלו ד,מחלץ,
 פתחו זה, חפץ מצאו ומשלא

מברג. בעזרת הבקבוק את
 ישי גליה הזמרות גם 91

ץ קור  לתחנה הגיעו אלאל ו
 גמר אחרי ותשושות, עייפות

 גליה: אמרה שלהן. החלטורות
 תוכנית־ לא שזו מזל לנו ״יש

ל יכול אינו ואיש טלוויזיה,
 נראות אנחנו רע כמה ראות

כרגע.״
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