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 מהממת צעירה עם פעם כל שיצא לאחר
 כל־כך ולא נישואין הבטיח ותמיד אחרת,

ו זאת, עשה הוא הפעם בדבריו, עמד
ה הוותיק לבמאי מתכוונת אני התחתן.

 יוסף בארץ, התיאטרון דגל את נושא
שיבעים. בן דק שהוא מילוא, (״פפו״)

 לימי־ רבות שנים במשך נשוי היה פפו
ה כל מזמן. לא שנפטרה מילוא, ימה

 והפעם, ויפות, צעירות פפו העדיף שנים
כזו. מצא הוא החדשים, בנישואיו
ה־ בשנות היא החדשה מילוא גברת

מילוא יוסף
סוף־סוף

 לשם ועונה שלה, המוקדמות עשרים
 התחיל פפו עם שלה הרומן אביטל.

 תאונת- שניהם עברו ואז כשנה, לפני
ביחד! החלימו אך — קשה דרכים

 בהש- פפו, של בביתו נערכה החתונה
קרו ידידים וקומץ בני־מישפחה תתפות

בים.

הכפילה
ש הוא זה כן, זוכרים? טל בני את
ה פוסט פארה על צמוד-צמוד, שמר׳

 טורדניים, מעריצים מפני שמר מלאכית.
 היה הרומן עצמו. בשביל קצת גם ושמר
 לאורך ונמשך בני, טען כך לפחות סוער,

 גם בני בישראל. פארה של ביקורה כל
 חזרה כשהיא גם נמשך שהרומן טען,

חודש־חודשיים. איזה עוד לארצות־הברית,
 ובני המלאכית, פרשת נסתיימה בינתיים

 רב לפירסום שזכה בלי לא לקרקע, חזר
 הכיש- בגלל או רבות. ולהצעות־עבודה

 בני לו פתח פארה בגלל או שלו, רונות
 150 היום המעסיקה פרטית, חברודשמירה

עובדים.
 ממ- המשגעת הבלונדית של זיכרה אבל

 כפילה מצא פשוט בני אחריו. לרדוף שיד
 החליט גם אלא מצא, רק לא לפארה.

 לאשה. הכפילה את לשאת שבועיים, אחרי
 בון לנדמן, יעד היא הישראלית הפארה

 עתה זה שהשתחררה גבוהה, בלונדית, ,21
 מאיימת היא כך בקרוב, ותתחיל מהצבא,
מישפטים. ללמוד

ידי של פרטית במסיבה נפגשו השניים
ב עימו יחד המתאמנים בני, של דים

 גרו כבר שבועיים אחרי הסאמבו. ספורט
התחתנו. חודשים ארבעה ואחרי ביחד-
 יחד ויעל בני את ראיתי אישית אני

 שיעל קלטתי וגם ומחוייכים. מאושרים
 בני על פנים כל על האלה. מהקנאיות היא
חזק־חזק. שומרת היא
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 יצאה שכזו בהצהרה אהבתנו!״ או והקאריירה, הכדורסל ״או
 כוכבה של כאשתו יותר המוכרת ויליאמס, מרגרט לאחרונה

ויליאמס. ארד תל-אביב, מכבי הכדורסל קבוצת של הכושי
 בתקופת ערב, מדי זה נושא על לריב נהגו וארל מרגרט

 לארצות־הברית. הויליאמסים נסעו חודשיים לפני בארץ. שהותם
 אך לחופשת־מולדת, הילדים שני עם נוסעים שהם ידעו כולם

 העגום. מצבו על ארל סיפר בארץ חברים עם טלפון בשיחות
 שבור אותו והותירה הילדים, שני עם יחד אותו עזבה מרגרט
 בין לבחור ממנו דרשה היא לצ.ס.ק.א. הפסד כמו לפחות ומוכה,

 שבני- החדש בבית מישפחתית קאריירה לבין בכדורסל קאריירה
בשיקגו. קנו הזוג

 הייתי לא אני אבל תל־אביב, במכבי בחר שהוא טען ארל
זה. על מהמרת

ויליאמס ומרגרט ארל
שיקאגו או תל־אביב

לנוה
? א ל

 ואת כולו את אוהבת לא? ״למה־למה
ה זמרת לה שרה כך ומשתגעת״! יופיו

 המוכרה אליאס, שרי הניצחית, דיסקו
 הי- דרכה ־שבתחילת — הפרטי בשמה רק
 ה- באיזור לכימיקלים במיפעל פקידה תה

בחיפה. תעשיה
ב אותו אהבה היא לא? למה ובאמת

 מתכוונת אני תמימות, שנים חמש משך
 אחרי מחולון. גרפיקאי נולד, לשלומי

 התפלאתי לא ארוכה כזו תקופת־ניסיון
להתחתן. החליטו גם שהם

זמ מפסיד הדיסקו שעולם להיות יכול
ש אשד, תהיה לשלומי אבל טובה, רת

 ״למה־למה הערב: עד מהבוקר לו תשיר
 ומש- • יופיו ואת כולו את אוהבת ? לא

!״תגעת

חיקי1 □11 להתחתן
 דוגמנית גם היתר, בין שהיא היפה, נערת־ישראל אסור, נינט את אותה, פגשתי

 הדוגמן־המתחיל חברה, את לי הראתה היא שם יום־הולדתה, במסיבת מאוד, מצליחה
 את להחליף נוהג שהוא העובדה בגלל ולו מעריצה, אני דנן אביב את יורק. אביב

 אבל נינט, את כבש צבע איזה יודעת לא אני בגדיו. צבע לפי שבעיניו עדשות־המגע
חתונה!״ ״יש לי: הודיעה היא

טל ויעל בני
פרטית מלאכית

יורק ואביב אסור נינט
? יתחתן הוא צבע באיזה

 דוגמנית, היא גם שגם גלייט, ענת אחרת, יפה לעומתה, בארץ, תתחתן נינט
 ישראלית כשדוגמניו; תמיד, כמו הוא, הקורבן בארצות־הברית. אבל כבר, התחתנה
לה. שטוב טוענת וענת אמריקאי, איל-הון בעלה, את לבדוק ואי-אפשר לים מעבר מתחתנת

 עם נישואין על מודיעה היא שוורץ. ברכה היא תמיד כמו ומפתיעה יפה זוהרת,
בתל-אביב. מפורסם באר בעל לויגסון, עמית

השלישית. בפעם עדיין מתחתנת אינה האלה, הכלות כל לעומת מרש, •טרונה
 שאת ישראלי, מיליונר עם רומן לה יש ועתה מישל, צמרת, ספר עם רומן גמרה היא
היטב. תבלה בוודאי היא בחברתו שגם להשיג, הצלחתי לא בשום־אופן שמו
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