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 1נדא המדינה של ם השד**׳
במת־התיזמורת על

 בארץ הקולנוע בחוגי 8!
 ואילך, מהיום כי מתלוצצים

 את להציג שירצה במאי כל
 כל קודם לדאוג יצטרך סרטו

מספ לראייה שמו. על לאולם
ההולי במאי־הסרטים כי רים
 את הציג יגלום הגרי וודי

 יגלום באולם ברווזים סרטו
ה גם תל־אביב. שבמוסיאון

 רק־ מידה הצעירה במאית
 רק־ ליאדן של רעייתו נטי,
 דיס־ בנק מבעלי אחד נטי,
 החדש סרטה את תציג קונט,

 רקנטי באולם קטנות, נשיקות
 הקולנוע במאי שבמוסיאון.

 עומד לנה שסרטו גרץ, איתן
 כי מספר האקרנים, אל לצאת

שם על אולם כעת מחפש הוא

 של השדיים י אצלנו אותה
!״ המדינה

 האחרונה ההצגה בתום 8!
 בכיכובה למבוגרים, רק של
הז רוזנבלום, פנינה של

 ל- מידידיה כמה פנינה מינה
 הנוכחי, חברה של דירת־הגג

 למסיבה בורשטיין, דויד
 של הקודם חברה גם הגיע

 העוסק מימץ, נ׳ונאס פנינה,
 בארצות- ושמלות ג׳ינס בייצור
 לביקור לארץ ושהגיע הברית,

 עצובה היתד, לא פנינה קצר.
ש שההצגה מהעובדה במיוחד

 שר, יואל לצידה השתתף בה
 הצגות־הרצה. כמה אחרי ירדה

וה־ גרוע, היה החומר לדעתה

שרים, אלדד המלחין של אשתו !11111־1111 □111 |1י 1111 11111 / להריונה, התשיעי בחודש הנמצאת י
 שילדה אהרון, שלומית חברתה אצל לביקור לבית־יולדות, הגיעה

 במקום, תתעכב שלא אמרה משוררת, שהיא ענת, כשבועיים. לפני
שלה. צירי-הלידה את תזרז בית־החולים שאווירת מחשש

 הסופר פרס־ירושלים חתן
 גם שיוכל כדי גרץ, ם נראה

 באולם סרטו את להציג הוא
גרין.

 התזמורת של בקונגרס 81
 בהיכל שהתקיים הפילהרמונית,

 בניצוחו בתל־אביב, התרבות
 התפלא מהטה, זובין לש

 מלבד הבמה, על לראות הקהל
 נערת- את התיזמורת, חברי

ה דדזנבלו־ם, פנינה הזוהר
 דויד ידידה, בחברת יושבת

הקונ תום עם בורשטיין♦
 לארוחת־ מהטה הוזמן צרט

 ואשתו צ׳יצ׳ של בביתם לילה
 היא שגם רבין, לאה זיווה.

 שאלה ארוחה, לאותה הוזמנה
 ישבה פיתאום מה מהטה את

הס הבמה. על רוזנבלום פנינה
 וכל מאחר :מהטה לה ביר

 היו באולם מקומות־הישיבה
 אורחת היתד, והיא תפוסים,

מקו ולחברה לה סידר שלו,
 לאה הפטירה הבמה. על מות
מכנים איך יודע ״אתה רבין

מהופע יותר הרבה נהנה קהל
 ״התגליתי מהמופע. ולא תה,

ברצינות. אמרה כקומיקאית,״

ילידת ויין, ליליאן 81
 מנשות־ אחת שהפכה מארוקו
 בניו־יורק, העשירות החברה

 למערכת- מכספיה שתרמה
 אבו־חצי- אהרון של הבחירות

בש קבע, דרך מתגוררת רא,
 ב־ הילטון במלון בארץ, הותה

 הכירה הימים באחד תל־אביב.
 המיליונר את המלון בבריכת

 טוני אפריקאי היהודי־הדרום
 ואמר: אליה פנה זה פקטור.
 צרודים, קולות יש ״לשנינו

 לזה.״ זה מתאימים אנו ולכן
 אחריה, לחזר טוני החל מאז

 הבטיח הארץ, את שעזב ולפני
 לראות ימים כמה תוך שיחזור
 מרעיף הוא בינתיים אותה.
 בלתי- שיחות־טלפון עליה

פנ שהיא סיפרה ויין פוסקות.
וביק המלון של למרכזיה תה
שי לה להעביר שיפסיקו שה
מדרום־אפריקה. חות

שמי דניאלה מאתבלנוים

1

יום־הבחירות במוצאי הליכוד במטה שמיר ויצחק לוי דויד

^  31 2290 הזה העולם




