
 במסיבה !•!•<• כספים ותרמו
 שעלולה קטנה, תקרית אירעה
 כאשר בשערוריה להיגמר היתד,

 שותף זימדמן רוכי המיליונר
ל מיפעל ובעל הבנקים באחד

 עודד ומעצב־האופנה אלומיניום
 את בטעות רכשו פדוכיזור

עבורה, שילמו הם התמונה. אותה
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 כשגילה שקל. אלף 20 אחד, כל
 למכור שהוחלט פרוביזור עודד

 מאוד כעם לזימרמן התמונה את
 מחיר — עיסקה במקום בו והציע

 אותו שישלם ומי יוכפל, התמונה
 הגיעה וכשלא בה. יזכה במזומן

 בו גברה מזימרמן, תגובה שום
 יחד המקום, את עזב והוא חמתו

לשע מס, כדוריה ידידתו עם
 אגודת־הציירים־והפס־ מזכירת בר

 כדי במיוחד הביא שאותה לים,
 התמונות את לבחור לו שתעזור

•0•  המנתח גם נכחו במסיבה :
 גלעדי עמי ד״ר הידוע, הפלאסטי

 ה- על שהתלוננו רותי, ואשתו
 אייל בנם כי בעיתונים פירסומים

 הרוזנת של בן־זוגה פעם היה
 המשגעת פאולוצ׳י, פריסטינה

 עם שלד, הרומאן בגלל הארץ את
 ויז׳נסקי. עמי ד״ר רופא-השיניים

 למדורי- הציעו הם זאת, תחת
 הבכיר, בנם על לכתוב הרכילות
השח עם בקביעות היוצא אביב,

שנפ־ אחרי למלאו, חנה קנית
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סלע, אלהלה ישווה מי מיה
רקדנית

השח־ עם הריקודים רחבת על משתוללת (יקצועית,

 דונסקי קארן הדוגמנית משמאל עיני. מנחם קו
 בתערובת נפגשו אשר ליפשיץ, הרצל והאסטרולוג

סינית. במיסעדה שנערכה סימור, רחל של הציורים

בתל־אביב. יוקרתי במועדון במסיבה נערןהעידו□ מונע
המו תקליטן פשט האווירה, בשהתחממה

במהרה כובעו. בתוך מינו אבר את והסתיר בגדיו את (מימין) מייק עדון

כמרידה מחופש גורילה
 הסי- נבהלה. שלא היפהפיה, טל יעל את להפחיד לשווא ניסה לה
טל. בני איש־הביטחון בעלה, של בדמותו צמודה גורילה לה יש — בה

 להצטלם יכול איני לי, ״סלחו
 התנצל לגברת,״ מנשק כשאני

 מורתדא, סעד המצרי, השגריר
 שביקשה צלמת־המערכת לפני

 אשתו צור, חיה בחברת לצלמו
שבק צור, ;כדצה המיסעדן של
ב הצטלמת־ ״פעם לנשקו. שה

 התרגשה אשר אחת, גברת חברת
 למחרת נשיקה. בלחיי והטביעה
 העיתונים בכל התמונה פורסמה
 כמובן מצריים. עד כמובן, והגיעה,

 ומאז מקאהיר, נזיפה שקיבלתי
הסכים צור משה עם נזהר.״ אני

 מנשק כשהוא להצטלם השגריר
 צור חיה אשתו עם לחיו, את

שמית•!•* יד בלחיצת הסתפק  ר
 המוזמנים בין היה מורתדא סעד

 טי■ רחל של ציוריה לתערוכת
 הוקדשו הכנסותיה אשר מור,

 למחלקת מוניטור מכשיר לקניית
 מסי־ שיבא. בבית־החולים ילדים

 במיסעדה נערכה בת־ההתרמה
 לערב שהפכה בכפר־שמריהו, סינית
 סיני מאכל כשבין לגלריה, אחד
ה העשירים, קנו למישנהו, אחד
תמונות עצמם בעיני והיפים יפים

נשיקה!־־ לא ״רק
מ סעד המצרי השגריר סירב טובים,

 אסי של סרט הסרטת בזמן גשו
 שבוע שבמשך אחרי !•<•* דיין
 חדש, בעל־מועדון לי נידנד שלם

 לפתיחת שאבוא נמרוד, ששמו
 היה שבו במקום שלו, המועדון

 החלטתי התיאטרון, מועדון פעם
 בדלת המדובר. במה ולראות לבקר

 המפוצץ השם את הנושא המועדון,
 גברתנים שני פני את קיבלו בליץ,

 כשהסברתי הכניסה. את שחסמו
 המקום, מנהל על-ידי שהוזמנתי

 פי את לשאול מהם אחד הלך
 אני בעוד הזמן, באותו האדון.
 הגברתן לי סיפר בחוץ, מחכה
ש־ קטטה פרצה שבמקום השני,
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