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 אני. ז׳תומרת אוסקר, הוא במנהטן
 מיקלס משמשת שלי, המאורה

 למדי:שחקנים מפורסמות לאישיויות
 ו־גמניות, דוגמנים ושחקניות,

 צלמים ו־טיקאיות, פוליטיקאים
 ועוד ראיות עתונאים ■רמיות,

 רקות זרוקים יוזז, ם פו ר טיפוסים
רהן. למיניהם

 קפוא, ערב היה האחרון ראשוו ליל
 עמוק אזרחים להשתלת טיפוסי

 מול המוספים סמרטוטי בין בבית
 הבנאדם. להפשרת ותנור טלוויזיה

 ומתפלל הדלפק מאחורי מתחפר ואני
 מהטיפוסים אחד אף לראות לא

 ויבש. שקט לערב ומתבונן הקבועים
 את תוחב בש״ג׳וני-הולך־לו״

 שאני מה כל הפתח, בעד חרטומו
 רוצה אני שאין הוא לכם להגיד יכול

 כולל ממנו, כלשהו בחלק לא ואף בו
 שהוא הבוציות הרגל״ ״דריסות

 מדשדש שהוא שעה מאחוריו מותיר
לעברי,

 לאחרונה נראה לא ״ג׳וני־הולך-לו״
 ללא לחופשה יצא הוא שלי, במאורה
 התיבה חשבון על בהוואי, תשלום
 הנ״ל, הברנש להתכבד. הראויה
 פחות לא ידוע רב, בהידור הלבוש
 החתיכות בעיסקי שחקן, מהיותו

 האזרחים רבים האמת, למען שלו.
 ש״ג׳וני-הולך- לשמוע מאד ששמחו

 מלאי אינם ושוב בהוואי מבלה לו״
 זמן בל שלהם, לחתיכות דאגה

 על חופשי משוטט אינו שהנ״ל
,, העיר. פני

 ללא ועוד אותו כשראיתי הופתעתי
 הנצחית״ חיקו "אשת של ליווי

 הממלמל: מיואש הפרצוף התורנית,
״דלק״.

 מערבב כשאני לו אומר אני יה״ ״או
 יה״ ״או קולרה, פינה לברנש בספיר

 ענין מבין של הערות מגניב אני
 וקוקטיל להשתפך מתחיל שזה שעה
 מפיו. מדבר אמיתית, קולדה פינה

 את לכם מגלגל אני הבא בשבוע
 משחיל אני זה, לפני אבל סיפורו,

 מסובב אני מה ומגלה טיפ לבם
 של אמיתית קולדה פינה בקוקטייל

 את להשיב כדי ״ג׳וני-הולך־לו״,
, , רוחי•
 לגמרי שלם שאיני כאן תחשבו וראי

 אני בי גופי של העליונים בחלקים
 את וכורת שלי ת׳סוד לכם מוסר
 יושב. אני עליו הבר

 לראות מובן אני שתמיד מודה אני אז
 אך בכיסי, מופיעים רעננים דולרים

 של ענין זה פליי״ ״פייר אצלי
 תידרור:׳איר נותן אני ולבן פרינציפ
 שלך ו־רחות לאורחים ״לסדר״
 ,ידיך. במו זאת עשה - ובזול ת׳ראש

 אצלי, משאיר שאתה הדולרים בעד
 חללי את וממלא בבית נשאר אתה
 יותר. פעמים 20 אורחיו וגוף גופך

 לחנות ניגש ו. עושה: שאתה כל
 תמצית בבקבוק ומצטייד המעדנים

 (של הירוק בבקבוק קולרה פינה
 אני מקצועי׳ ובברמן האוז) הולנד
 מערבב .2 .16171110 פשוט: שזה אומר
 'הכמויות לפי ורום קולרה פינה

 ג׳יגר* אפילו התוית. ע״ג המצוינות
 לעזרתך. בקבוק לכל מצורף למדידה

 ממש מקצועי, קוקטלים אשף אתה .3
 עם רק מובטחת ההצלחה במוני.
901150 1(9011311.

לברמנים. מקצועית מידה אמת *
ת״א. 6395 לת,ד. נתבו חינם קוקטיילים חוברת לקבלת
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 בבית־חולים מתפשטת הדשה אופנה
 שהקדישו מחלקות, מנהלי בחיפה. רמב״ם

 להם מצאו לרפואה, שנותיהם מיטב את
 החלו לחייהם 50ה־ בשנות חדש. עיסוק
עגלות. עם ולטייל עריסות לנענע
מגדי לחיפאים. היטב מוכר מהם אחד

הרופ בין ביותר הטוב כצייר אותו רים
 ד״ד הציירים. בין המצטיין וכרופא אים
דן, דן  הוא אורולוגית, מחלקה מנהל ל

 ונעים אמיתי חתיך מאוד, מרשים גבר
 והוא שנים יובל חגג מכבר לא הליכות.
 לאחר לחייו. גם צבע להוסיף ממשיך
 לבגרות, בנותיו את והביא מרעייתו שנפרד

 עין- האמנים בכפר יפהפיה וילה לו הקים
 והרכיב תיכנן וזכוכית. מתכת שכולה הוד,

 הקן את קישט ידיו, במו ריהוט פרטי
 גן־עדן וייצר מיצירותיו עצים באוסף
פרטי.
 את הכיר פסוק, סוף אמר לא לוין אך

 אלו ובימים ביתו אל והביאה ליאורה
מאושר. אב שוב הפך

 ד״ר דווקא היה לוין את שהקדים מי אך
האורטו המחלקה מנהל ריים, דניאל

 שנים כשלוש לפני לחיפה שהגיע פדית,
 בטיפול רב מוניטין לו רכש שם מצפת,

 הגיע משגע, גבר ריים, מלחמה. בפצועי
 ובנותיו. סטפה אשתו עם מאנגליה לארץ

 סטפה, בחייו. חדש דף פתח לחיפה כשעבר
 מוכרת, וציירת בצפת גלריה בעלת שהיא

 נשא רייס וד״ר בצפת הבנות עם נשארה
 והביא הרצליה בשם צעירה ישראלית לו

לעולם. תינוק
 המקסימים מהגברים באחד תפגשו אם
 עכשיג תדעו בייבים, עם מסתובבים האלה

הנכד. לא שזה

ה נ ו ת ת ח ח פ ש י מ רב<ן< ב

 מיני בכל לנצל אפשר לידה חופשת
 הרך, בתינוק טיפול מנוחה, — צורות

 ושהייה החופשה, את מקבלים שלמענו
במ וחיתולים. ובקבוקים ספרים עם בבית

 גם שהיא ארז, ורדינה הטלוויזיה אית
 הנשיא, אשת הראשונה, הגברת של אחותה

 חופשת את לנצל החליטה נכון, אופירה
 ביחד בארצות־הברית לטיול שלה הלידה

כת-אל. שלה, החדשה התינוקת עם
 שבועות שלושה כבר נמצאת ורדינה
 בלוס־איג׳לס לבקר הספיקה והיא באמריקה
 לאוזני שהגיעו השמועות לפי אך וניו־יורק.

 כדי מכאן הדחק לנסוע ורדינה החליטה
לחשוב. — פשוט דבר לעשות

 הצעירה? לאמא לחשוב לה יש מה על
 יש לורדינה לכם. אענה אז שואלים, אתם
 רו וקוראים התינוקת אבי שהוא חבר,

 וגר נשוי גיא שהיה זמן כל גיא. משה
 מה היה לא בנותיו שלוש ועם אשתו עם

עכ אך תפוס. פשוט היה הבחור לחשוב.
ה הגט את סוף־סוף שקיבל אחרי שיו,

 את לשאת פנוי והוא מאשתו שלו מיוחל
 לחשוב ורדינה החליטה הרביעית, בתו אם

 איתו להתחתן רוצה היא באמת אם ולראות
לנצח. בשלו חייה את ולקשור

 ממושך רומן גיא עם ניהלה שהיא למרות
מס שלו, הגירושין לניירות חיכו ושניהם

 שהיא בטוחה לא לגמרי היא שעכשיו תבר,
 קודם החליטה לכן לו. להינשא רוצה באמת

צלול בראש ושם הבית, מן להתרחק כל

■

גיא ומשה ארז ורדינה
לחשוב בשביל לנסוע

 החלטה ולעשות המצב כל את שוב לנתח
לא. או להתחתן — סופית
 אבל איתה, להתחתן מאוד רוצה גיא

 אחת פעם התגרשה שכבר אחרי ורדינה,
החליטה לא עדייו פהן, איתמר הזמר מן

 שאם לי, מספרות גם שמועות סופי. באופן
 ורדינה איתו, להתחתן שלא תחליט היא

 שיצאה אחותה, עם להיפגש מתכוננת
 תקפוץ ושאחר־כך ימים כמה לפני לקנדה

כאחיות. תשוחחנה הן ושם לניו־יורק,

ה היא רכין ויצחק לאה מישפחת
 טוב. בלי רע שאין לכך הטובה הוכחה

האחרו בחודשים קטפו הם מכות איזה
 וכימעט ראש־ממשלה שהיה מי רבין, ? נים

 מוחלט כישלון נחל בשנית, ממשלה ראש
 מיפלגת בתוך למעמדו הנוגע בכל

העבודה.

 היא רבין מישפחת של הרגישה הנקודה
 היתד, דליה בן־ארצי. דייה בתם,

 אברהם ונחמד, צעיר צה״ל לקצין נשואה
 נפצע אברמלה רצי. א כן־ (״אברמלה״)

חברי- לקו חזר לא הוא היום ועד קשה,

 פיר של איום תחת הזמן וכל מישפטיות
בעיתונים. סומים

 יי לבד־לבד. דליה האחרונות בשנים
 מ: בכל אבל הורים, גם לה ויש ילד לה

 הזאו הציזירה היתה השני, למין שנוגע
 ש המישפטית במחלקה כיום העובדת

 הי פעם מדי בודדה. ידועה, ספרים חברת
 שו ■לא אך חולף, פלירט לה

רציני. דבר
 כוי בשביל טובה בשורה לי יש אז

 ד׳ השתנה. זה האחרונים בחודשים
ו אלמן אמריקאי, בגבר בארץ פגשה

רבין ודליה כן־ארצי אברהם
? יסכימו ההורים האם

 לטפל שגמרה אחרי החליטה, ודליה אות,
להתגרש. רוצה שהיא בו,

 לבני־הזוג, שנוגע במה בסדר, היה הכל
 ודווקא בני־המישפחה, התערבו כאן אבל
כספיות, דרישות דרשו הם אברמלה. של

 בהר נדלקה שם האהבה .15 בגיל לבן
 מאושר אחרת, היא דליה מאז שניה. של

 לד,צ■ איך — בעיה לה יש אמנם ועליזה.
 קצ היא שלה. ההורים לפני הגבר את

הפר! האלמן כי שלהם, מהתגובה חוששת
שא כמו יהודי. כל-כך לא הוא שלה תביעות הגישו השמצות, במסע פתחו
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