
•^'**(**.■* 4.!* ? *מ!ימי1*י

■ י ?
מקלם.

■ לעמירם תהיה ■ ■ י ^ נ
^ כזמרת בת ■ ^ ר ט נ ג י ל ט נ י א  ה

} שנפילתה מקווה אני ■ ^ ע ד ת
■ .בזח ז

פורחת ממש חיא לחווה, אשר

אהבה
והרבה

שבאוסטריה זפל בעיר השתוללה מאוד חזקה שלגים סופת
 נאה זוג ביניהם בלט ברחוב. הסתובבו מעטים אנשים רק

 חבוקים היו הם זוהרת. בלונדית והיא שיער כסוף הוא במיוחד.
יחד. מאושרים מאוד ונראו

 ממנתחי־הלב אחד הוא בי בארץ, מאוד ידוע אדם הוא הגבר
 אין־ספור, בראיונות מנתח, אותו כשהתבקש ביותר. המפורסמיס

 שלו התשובה בריא׳ לב על לשמור כדי מתאימות עצות לתת
 בריצות, מאמין לא הוא והרבה. אהבה, עשו תמיד: היתד.

דיאטות. בשום ולא בג׳וגינג
 לבבות שוברי גם הם המפורסמים הלב שמנתחי מסתבר

 הדרום־אפריקאי, ברנארד כריסטיאן את עוד (זוכרים קטנים לא
 מבוקשים כך כל אותם עושה מה ז). גרביים כמו אותן המחליף

 יכול לב שניתוח העובדה לזה תורמת אולי יודעת. לא אני
לירות. מיליון 2ל* עד שמגיע סכום הרופא של לכיסו להכניס

 בדרום־אפריקה. הופעות מסיבוב חזרה היא בשבועיים שלפני הרי בזה די לא ואם
כמובן. הגבר, בזכות מיז בזכות וזאת
אומני. שמואל חודשים, כשלושה מזה בעלה הוא עכשיו אוהבת היא שאותו הגבר

אמנותי״. כ״יועץ מוגדר כשתפקידו המסעות, לכל אותה מלווה הוא
 הוא תיאטרליות. שאיפות לו שהיו נחייסי, ג׳סי עם פירי חיה שנים במשך

 שלא אחר מקום בשום הופיעה לא והיא שלו, במועדון רק תופיע שמירי לכך דאג
ג׳סי. של באישורו זכה

 בוחרת היא ידידיה את בהורוסקופ. גם עיוור באופן מירי מאמינה מאהבה חוץ
 ההתאמה את יסודי באופן בדקה שהיא מקווה רק אני שלה. להורוסקופ התאמתם לפי
שלה. לכוכבים אומני שמואל של הכוכבים של

גולדנברג הלי
עסקיות בעיות

חוד שבעוד גולחכרג, חלי הדוגמנית
 יכשיל זה שחוק חוששת ,29 לה ימלאו שים
שאותו בוטיק לפתוח שלה התוכנית את

ב ראיתי חזרו. שהם לכם נשבעת ״אני
 עם טננבוים ם ר עמי את החמאם מועדון

 והם התגרש, שממנה אלכרשטיין, חוה
 המודיעים לי סיפרו כך מאוהבים,״ ממש
בהתרגשות. שלי

 אכן שהעובדות הראתה קלה בדיקה
 אמנם החמאם, את המנהל עמירם, נכונות.
 ובלו- נמוכה בחורה עם ויוצא מאוהב

 אינה זאת אבל כחולות, עיניים בעלת נדית
 היא מאוד. לה הדומה אשה אלא חווה,

 בנפרד־ החיה הקאמרי, בתיאטרון שחקנית
 הם והוריה תיאטרון, מנהל שהיה מבעלה,

בתל- הידועים מבית־הקפה אחד בעלי

ברנארד כריפטיאן
בדוק רצפם

 לוויק־אגד לירות כמה בקלות להפריש אפשר בזה ומסכום
בריאות, העיקר בלונדית. בחברת הלב אח והמחזק המבריא

על ראש
הכתפיים

 ואפלה של הפירסומת של היפה הראש
 מה של בבעיות היום טרוד זמן פסק

 על מיסוי בדבר החדש החוק עם לעשות
מחו״ל. בגדים

אומני ושמואל אלוני מירי
אמנותי יועץ

 בד סופית והתמקמה עברה היא אלה.
 אחר ברמת־השרון רכשה שאותה הפנטאוז
 מתגוררת היא שלה. הווילה את שמכרה

ב ידידה, עם שם ד תן, נ  שני ועם לוי
ילדיה.

 גדולים, עסקים אנשי־ שני מממנים
ידידיה. חוג עם הנמנים

היחי הבעיה שזאת חושבים אתם ואם
 עסוקה גם חלי אחת. עוד הנה אז דה,

 בית־ליסין, תיאטרון של מתמיד בשיכנוע
 בניו- רכשה שאותה ההצגה את שיפיק
האח וחצי השנתים את בילתה שם יורק,

 באוף־ברו- שלאגר שהיא ההצגה, רונות.
 וחלי שחקניות. לשתי הצגה היא דוויי,

 עם יחד בה ולהופיע אותה להעלות חולמת
עטרי. גלי

 גם היא הרי מספיק, אינו זה כל ואם
ש מי לכל ברורה הכי בצורה מודיעה

נישו שום מתכננת אינה שהיא מעוניין
 שונים, ידידים לה ויש יוצאת היא אין.

 החי נוס!ז, איש־עסקים בולם ביניהם
 לכולם מודיעה וחלי מאשתו בנפרד כיום

 עניינו אינו ידידיה של המישפחתי שמצבם
איש. של

מלא. הספק — להגיד מה

לא
 אבל נפלא. קול לה שיש נכון הסוף. עד זה — אוהבת אלוני מירי בשהזמרת

 שלה. האמנותית הקריירה את שקובע מה זה
 אוהבת. היא שאותו הגבר הוא שלה הקריירה. את שקובע מה
 לידה. יהיה שהוא ובתנאי שרה היא — מסכים הוא אם

בלונדון, להופעה ביום־העצמאות לצאת עומדת שהיא הודיעה היא אלה בימים


