
11101 הפלירט :א־גרסיאס חוליו
 ובכוכבניות בכוכבי־זמר משובצת הלילה, תוך אל ארוכה בחגיגה

 של הנידיורקי במועדון־הלילה איגלסיאם חוליו נראה זוהרות,
 הכוכבנית עם רקד הוא המרץ: במלוא עובד כשהוא רז'ין, הזמרת

 בכך. הסתיים לא הערב אבל אד׳מאלי, ליאונורה והיפה הצעירה
 .פאצ׳יו ג׳יאנינה - לבו את וכבשה למקום הגיעה אחרת יפהפיה

 בעלה־ ז׳ונו, פילים של נערתו־לשעבר בתמונה) ־איתו (הנראית
מחייבת. האצילות ■קארולין. הנסיכה של לשעבר

זזאשה עם חגיגזו :גיואל בירי
החלומות, נערות בברודוויי, חדש להיט של הבכורה מסיבת אחרי

 שהיא אליזבת, שלו הפרטית האמרגנית את ג׳ואל גילי עימו נטל
על שיצא-לאור החדש להיטו לכבוד חגיגית, לארוחה אשתו, גם

דרך. לה יש ושמו תקליטון,

* , בעודם 11*1111,

 :אד עונו ויראם
 העתותנת העאר״דה

 ותג הפלש של

ו!לף נרו - הווילות
 השחקן של פורים תחפושת זו אין

הטל לכבוד קונראד זיליאם
 המראה זהו הישראלית. וויזיה

 המוכר הכוכב, של החדש היפאני
 תפקידים משני בישראל לציבור
 אלו בימים — פופולריים בלשיים

 נרו בדמות המירקע על נראה הוא
סחל המגדל הפרטי הבלש וולף,

 ביתו. מפתח יוצא ולא בחממות בים
 אחר, בלש על אותו זיהו בעבר

 שאהב קנץ, אחר, סימון בעל
העת. כל התרוצץ אבל ויין אוכל

 הנדיבות המידות בעל קונראד,
 לסוג מזמן לא חזר הטובים, והפנים

 הפליא בו שגם מישחק, של אחר
 הראשי בתפקיד הופיע הוא :לעשות

 גילברט של הקלאסית באופרטה
 מגלם כשהוא המיקאדו, וסאליכן

 שהיה למרות יפאן. של הקיסר את
 דמותו את לנתק במיקצת מוזר

ה שעל הדמות מן הטלוויזיונית
 המבקרים עליו הרעיפו בימה,

שבחים.

לילה! איזה אוו, ברקיע: נועים
 שבא הקהל סונוור רצופות שעות חמש במשך

 לחזות כדי בניו-יורק, המפורסם ודיו־סיטי לאולם
 בזה שהופיעו הכוכבים רשימת הכוכבים. מאה בליל
 והארי כאקול דורן מהממת: היתה זה אחר

 פלדמן, מארמי דייוויס, סמי כלאפונטה,
 סטפאני אולמן, ליג מופו, אנה פונדה, יין נ

ושלישייה ניומן, פול הגמן, לארי פאווארס,

ההצגה: מכל נהנית כשהיא בתמונה הנראית ידועה
טיימר. ליזר מינלי לייזה פרן, גרגורי

 נוצצת כוכבת היא השלושה את שהנציחה הצלמת
 מזה המתמחה לולובריג׳ידה, ג׳ינה פחות: לא

 וצילומיה מעניינות דמויות של בצילום שנים כמה
מיקצועית. להערכה זוכים
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