
רכי: שאמרו האלמונים תו ל
ש קוד הפולני״? את שם והרוג ה

 בסרט בחולת־שיער אמריקאית בחורה משחקת השחקנית,לנגפורד קדוליין
 בעירום משתזפת היא בסרט הסצינות באחת אבא״. של ״שיגעון

 הצילומים תום אחרי להציץ• מסביב השכנים לבל שגורם דבר שלה, החבר הורי של המירפסת על מלא
 הבלונדי השיער צבע את הרס הכחול שהצבע מאחר שערה, את תצבע לא שיותר קרוליין נשבעה
השיער. צביעת מאשר פחות כרגע אותה מטריד בעירום להופיע להסתפר. נאלצה היא שלה. הטיבעי

 מספרת חדשה בדיחה 8!
כאפיפ שהתנקש התורכי כי

 פשוט 2ה־ פאולום יוחנן יור
 ״ללכת הוראה קיבל הוא טעה.
ה את ולהרוג הקודש לעיר

פולני״.

■  רוני מפיק-הסרטים י
 ינקול הסרטים ובמאי אקדימן

 לקרוא נדהמו גולדוואסר
 כפרם זכו כי העיתונים, באחד

 סרטי־ של בתחרות הראשון
 הברת־ כי הסתבר פירסומת.

 של סרטם את הגישה פירסום
 טרחה ולא לתחרות, השניים
להם.• להודיע

הפו של מאמן־הכדורגל ■1

 שווייצי, דויד תל-אביב, על •
ותי שחקני־כדורגל כי סיפר
 פופולאריים, אינם ששוב קים,

 אינם שאנשים מכך סובלים
ל הביא הוא אותם. מזהים
 שייע הכדורגלן את דוגמה
, י ז ל  בא פעם כי שסיפר ג
 הפועל, של במישחק לצפות

 וגירש אותו זיהה לא והסדרן
 זה אחרי המקום. מן אותו

 להקצות הפועל הנהלת החליטה
ל במישחקים כבוד של מקום

 בית־ מעין ותיקים, שחקנים
קטן. לורדים

הו דותן דודו הבדרן ■1
 לילדים.'הוא ספר־שירים ציא

כאשר הספר את שכתב סיפר

 בארצות- ארוכות שעות טס
 אלי טילפן אחד ״יום הברית.
 כבד, פולני מבטא בעל משהו,
 לפרסם רוצה שהוא לי ואמר

 שזו חשבתי שלי. הספר את
 איתו לדבר והתחלתי מתיחה

 רק פולני. במיבטא אני גם
 משלם שאינו לי אמר כאשר

 ש־ הבנתי העניין, עבור כסף
 מוציא- באמת הוא המטלפן

עלי.״ עובדים ושלא לאור,

 מחלקת־הצלמים ראש ■:1
 הממשלתית, בלישכת־העיתונות

ב עייף היה מילנר, משה
 נסע הוא שבועיים. לפני יותר

ה את לצלם פדי לאופירה
לבין המצרי הנשיא בין פגישה

ב שם צילם ראש־יהממשלה,
 חזר היום, שעות מרבית משך

 כדי בערב, 7 בשעה לתל-אביב
 ומשם התמונות, את לפתח
 תל־אביב, לאוניברסיטת מיהר
 את קיבל ערב שבאותו משום

 באוניברסיטה. השני התואר
 ארצות הוא שלו הקורם נושא

 שלו ועבודת־הגמר מתפתחות,
 חקלאי בשיתוף־פעולה עסקה

לישראל. מצריים בין
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 הוא כאילו הזה), בהעולס (וגם

ה עבור חומר־תעמולה כותב
 יופי את מאוד הרגיזה ליכוד,
לכ לו הציע לא איש פנאי.

 הציעו ואילו כזה, חומר תוב
לדב וכל. מכל מסרב היה לו

 מאוד ״רחוקות דיעותיו ריו,
הליכוד.״ מדיעות

 אשתו נח׳לה, סאמיה 8!
 בשגרירות הכלכלי הנספח של

 .סיקרי בישראל, מצריים
ב ישראל את עזבה ה, ■נח.'ל

 שהועברו אחרי בעלה, עם יחד
 קנתה עוזבה לפני להמבורג.

 של בעיצובה רקומה, חולצה
 השבוע גוטפריד. יהודית

 בארץ לידידה סאמיה טילפנה
ממ אני איך ״תראי ואמרה:

הנורמליז את להגשים שיכה
ה קבלות-הפנים בכל ציה!

החול את לובשת אני רשמיות
יהודית.״ של צה

8 ל העולמית מלכת־היופי 1
 נשאלה טור, רינה שעבר,

 התאהבה שהיא- פעם קרה אם
 שלה, משומרי־הראש באחד
 השיבה הכתר. את ענדה כאשר
 ב- ישבתי אחת ״פעם מור:

 עם בניו־יורק, שלי בית־המלון
 בית, ובחלוק בשיער גלגלים
 שלי שומר־הראשי נכנם כאשר
 בי.״ מאוהב שהוא לי ואמר

 מזה יצא אם נשאלה כאשר
למחרת ״כן, :ענתה משהו,

 בשומר־ראש אותו החליפו
אחר.״
 אל־גונז־ העיתון עורך 81

 מוחמד, מוחסיין הוריה,
 זה אם ישראלי עיתונאי שאל
 משתתפות רשימות 31 כי נכון

 משנענד. הקרובות. בבחירות
 שימחה- של בחיוך אמר בחיוב,
ש מקווה מאוד ״אני לאיד:

בבחירות.״ ינצחו כולם

שרים !חום
 העומדת כגזירה, שליט
המלכה, עם גגגד כמלך

 דקאמרון״, ״סיפורי החדשה, בהצגה מופיע
 :מימין תפקידים. שיבעה מגלם הוא שבה

 שליט :באמצע תמינזר. גנן את לאנוס
הוא זו בסצינה קורן. ענת משחקת אותה

 משמאל: אשתו. עם בילה מהם מי לגלות כדי למשרתים, מיסדר עורך
 אחד עם בו בגדה אשתו כי לו שנודע ברגע בבגדי״לילה, כמלך שליט

 לצחוקים גורם ושליט קומיים, הם התפקידים כל שלו. המשרתים
מועלית. שההצגה פעם בבל האולם את הממלא הקהל של אדירים
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