
אומנת. מישפחה אצל אם, ללא

בפנטהאוז הערומות
)65 מעמוד (המשך

 שרונה של יופיה את המתארים יש
 קנדים של כיופיה הסוערת מארש

 סערה על המעיד יופי אותו השחקנית.
 מבחוץ. מופגן ושקט מבפנים עצורה
 בת כשהיא וכיום, מטר 1.74 של בגובה

 איפור בעזרת להופיע מצליחה היא ,31
שנים. בעשור ממנה בצעירות ולדגמן

״ספט•
אפיל"

 לכבוש ניסתה היא שנה פני י■
 הוצגה היא לאס־וגאס. את בסערה >

 בלעו והמתעניינים 22 כבת והוכרה
 בהוצאות לחסוך כדי והאמינו.

 הצלם עם התגוררה מעט ולהשתעשע
 תחנה לונרונר, הנק לשעבר, הישראלי

 האושר לעבר הארוך במסעה נוספת
■והפירסום.

 שרונה היתה נסיעתה לפני עוד אך
 את בארץ לחשוף שהעזו הראשונות בין

 והיא העיתונים, נייר גבי על גופן
 כשנפרצה בצילומי־עירום. הופיעה
 בניסיון טעם היה לא כבר החומה

 שנייה נערה כשכל היום, לשמרה.
 תל־אביב בקולנוע הבימה על עולה

 במצנם, לזכות כדי בגדיה את ופושטת
 לזכות שבהן היפה תנסה שלא למה

כזאתי תצוגה תמורת במיליון

 בתפקידה שלה, בקאריירה בעצמה,
 מסוג אשה גברים. עם בקשריה בחברה,
 ערב, לארוחת־ להוציאן שנחמד הנשים

 בפוליטיקה המכינות בעצמן, הבטוחות
גופן." עם בנוח והמרגישות ובאמנות

 הפרס את העניקו לא זאת בתחרות
למפגרת. הראשון

המתמודדות, על הגבלה היתה לא
או גרושות, נשואות, להיות יכלו הן

 דולר מיליון י^רווק
טוסטר לא זה ^

 על ההתמודדות נערכה לא ארץ ן*
 שנערכה, מקום אך המועמדות, ■4

 רב, כסף כולל בפרסים, המועמדות זכו
 רגילה. תחרות־יופי מבכל יותר הרבה

 קבלת אחרי זכתה, האמריקאית
האוס דולר. אלף 200ב־ מועמדותה,

 אלף מ־ססו יותר אספה 31 ה־ בת טרית
 במכונית־ספורט זכתה האנגליה דולר.

ארוך. חורפן ובמעיל
 שראש הוכיחו מהמועמדות כמה

האוס המועמדת כתפיהן. על בריא
 בשח־מת, ארצה אלופת היא טרית

 מהרוסי בתיקו לזכות והצליחה
קארפוב. אנטולי המהולל
 לבשה היא מה לדעת מתה כבר אני

 שלומדות אפילו ביניהן יש לתחרות.
1 מישפטים!

ליידי נמו
רגישה בחורה היא

 ואת החיצונית הופעתה את לשנות ידעה שרונה
 רבות. פנים הבעות לה יש מצבי־הרוח. לפי צורתה

ואמנות. ציור מוסיקה, האוהבת ואינטליגנטית,

קמצן. ואינו טיפש אינו גוצו׳נה בוב
 ועונד ביגדי־קטיפה עוטה הוא

 דולר מיליון הקציב והוא זהב, שרשרות
 התחרות של ההוצאות לכיסוי נוספים

 את עצמו. לפרס שהקציב למיליון נוסף
 של לרולס־רויס הישווה המופע

 כל את לסלק ניסיון היופי, תחרויות
 והלא־רציניים המגוחכים האספקטים

המקובלות. היופי תחרויות של י
חיית־השעשו־ בתחרות השופטים

 מראיה לפי לדון התבקשו עים
 כמה עד המתמודדת, של ותנועותיה

 על באמת, ומושכת פיקחית היא
 סביבתה עם קשרים לקשור כושרה

 כפי או, תפגוש. שבהם אנשים ועם
 זה ״וכל גוצ׳ונה: זה את שתימצת
 אומרת זאת באישיות... מסתכם

בסכס־אפיל.״
 אשה ״להציג הגדרות? עוד רוצים

 במסיבה שפוגשים נשים של הסוג מן
 או בלונדון בלוס־אנג׳לס, או 'במנהטן
המעוניינת היום, של אשה בפאריס.

 דולר מיליון של בכוחו ספק. אין
 של צפונותיהן את לחשוף במזומנים

 ממש: אינטרנציונאל העולם. חתיכות
התאחדו. העולם כל ציצי

 הבחורה הנכסף בתואר זכתה לבסוף,
 ז׳אנט המאושרת, הזוכה מדנמרק,

 פירסום, בחברת פקידה היא סטריון,
 שאחרי ביום שנה 20 לה שמלאו

 130ב־ הועברה התחרות התחרות.
בארצות־הברית. טלוויזיה תחנות
 אבל, זכתה. לא היא שרונה? עם ומה

 וקבעה: שרונה התראיינה שנה 12 לפני
 אשליה של עולם הוא הזוהר ״עולם

 על שמכסה אשליה בלבד. חיצונית
 הגברים גבול. ללא ושחיתות ריקנות
 לתוך הם גם נסחפו זו בחברה

 מקום באיזשהו הרפש. מערבולת
 הערכים את איבדו הם הדרך לאורך

 להיקרא זכות לארם המקנים הפנימיים
אדם.״

 זה - דולר מיליון אבל נכון, הכל
■ רחלהמרחלת יותרמטוסטר•

תמרורים
 כל בין 13ה־ במקום ♦ דורג

 ג׳ון האחרים, ארצות־הברית נשיאי
 של 35ה־ הנשיא קנדי, פיצג׳ראלד

 לרגל שנערך במישאל ארצות־הברית,
 קנדי של להירצחו 20ה־ יום־השנה
 היסטוריונים 1000 בין בדאלאס,

 דוקטור התואר בעלי אמריקאיים
 ההיסטוריונים נתבקשו להיסטוריה,

 שבו האופן פי על הנשיאים את לדרג
 המקום את תפקידם. את מילאו

 אברהם ,16ה־ לנשיא נתנו הראשון
 ,32ה־ לנשיא השני, ואת לינקולן,
.רוזוולטי. דלאנו פרנקלין

 ביום־ בברית־המועצות, ♦ הונצח
 של ),76 למותו(בגיל הראשון השנה
 ליאוניד ברית-המועצות, מנהיג

שמו את שהעניקו בכך ברזינייב,

*
חוג אלבניה, בירת בטיראנה, ♦ נ

 הודג׳ה, אנוואר של 75וד הולדתו יום
 של שנה(בתואר 38 זה אלבניה שליט

 מיפלגת־העבודה). של הראשון המזכיר
 מוסלמי, סוחר־בדים של בנו ,הודג׳ה,

 המזכיר ממישרת בצעירותו הודח
 בירת בבריסל, אלבניה בקונסוליית

 ביומון כותב הוא כי משנתגלה בלגיה,
 אז הומניטה. הקומוניסטי הפאריסאי

 שממנה טבק, לסוכנות למולדתו חזר
 הקומר המיפלגה את להקים כדי פרש

 בראש ולעמוד האלבנית ניסטית
 הכובשים נגד השיחרור מילחמת

הגרמניים). האיטלקיים(ואחר־כך

טר פ  ניצב־ ,54 בגיל בחיפה, ♦ נ
 ואב מצריים יליד פינקו, דוד מישנה
עת בחדשות שהיה בנות, לשתי

ומישפחתו קנדי נשיא
שני רוזוולט ראשון, לינקולן

 קרח; שוברת־ לספינה לאוגדת־שיריון;
 ל־ לאוניית־נוסעים; לאוניית־מילחמה;

 למרכז גבוה, לסכר מלט; מיפעל
הסוב הקוסמונאוטים של האימונים

 300 צ׳לני(בת נאברז׳נייה ולעיר ייטים
 מיזרחית קילומטר 885 תושבים, אלף

 את לתת אפשרות היתה לא ממוסקבה).
 הולדתו לעיר ברז׳נייב של שמו

 ששמה מכינון קאמנסקו, האוקראינית
 לדנייפ־ בשעתו, שונה, כבר

 דז׳רז׳ינסקי, פליכס לזכר רודז׳רז׳ינסק
 החשאית המישטרה את שייסד האיש

היום). של הסובייטית(ק־ג־ב

 הולדתו יום בירושלים, ♦ נחוג
גנחובסקי, דב חיים של 50ה-

 הדולריזציה תוכנית את שחשף האיש
 אחרונות. בידיעות ארידור יורם של

 מטעם חבר־כנסת של בנו גנחובסקי,
 ושל המפד״ל) של המיזרחי(קודמתה

 אוסף כבעלת שנודעה למישפטים ד״ר
 סיפרי של ראשונים דפוסים של נדיר

 שפרש, וכלכלן לחמישה אב הוא תנ״ך,
 ישראל, בבנק בכיר מתפקיד בשעתו,
בעיתונאות. לעסוק על־מנת

חוג  ארצות־ בקונטיקאט, ♦ נ
 המצוי שנה 200 בן כפרי בבית הברית
 דונם, 160 על המשתרעת בחווה

ת, פילים של 50ה־ יום־הולדתו  רו
 ובז־זוגה פורטנוי) על מעיק סופר(מה

 קלייר השחקנית של שנים שבע זה
בשנתיים. ממנו הבוגרת בלום,

חוג  של 71 ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 ההסתדרות מזכיר משל, ירוחם
 את שהחל המערך, וח'כ כמעט הניצחי

 (במחנות כפועל־בניין בארץ דרכו
 הציבורי תפקידו ואשר הבריטי) הצבא

 פועלי איגוד מזכיר של זה היה הראשון
המתכת.

 לזרג היה הראשון הנשיא *
א וושינגטון,  מילחמת מצבי
ת, העצמאות קאי  ששירת האמרי

 רונאלד );1797-1789(בהונות שתי
א רגן שיא הו .40הי הנ

 מתפקידו שנתיים, לפני הושהה,
 הגליל, מרחב של (המישטרה) כמפקד

 סמלת־ של נסיון־התאבדות בעיקבות
 בסיס אותו(ללא שהאשימה מישטרה

 בהטרדה מכן) לאחר שהוכח כפי
מינית.

 ,89 בגיל בלונדון, ♦ נפטר
 מי בארקר, אוולין סר הגנרל

 — 1947(הלפני־אחרון המפקד שהיה
 בארץ־ הבריטי הצבא של ),1946

 המוות גזרי־דין על שחתם ישראל,
 רוזנבאום, (רב לח״י אנשי לשלושת

1 אלקושי) ומרדכי קשאני אליעזר
| תת־מיקלעים כשבידיהם שנתפסו
1 ושני קצין הולקו שבו בלילה ושוטים,
 אנשי־מחתרת. על־ידי בריטיים סמלים

 פקודת־היום בשל דווקא התפרסם הוא
 להימנע להם קרא שכה לחייליו,
 באמת, הרגישים, יהודים, אצל מקניות

בכיסם!״). אותם כספי(״הכו לנזק רק

ה ר ט פ  ,100 בגיל בבני־ברק, 4 נ
 חבר של אמו הגר, מרגלית הרבנית
 בץ (הקובעת, גדולי־התורה מועצת
 ישראל) אגודת עמדות את השאר,

 האדמו״ר בתואר הנושא הגר, משה הרב
 מוויז׳ניץ. ורבנו) מורנו (אדוננו,
 שני של סבתם גם היתה הגר הרבנית

 מבעלז האדמור נוספים: אדמו״רים
מסאטמר. והארמור

 ,102 בגיל בניו־יורק, ♦ נפטר
 הזרם אבי קפלן, מרדכי הרב

האמרי ביהדות הרקונסטרוקציוגיסטי
 של תירכובת ביהדות (הרואה קאית

 בשנת הנהיג ואשר ותרבות) גזע דת,
 לבנות. הבת״מיצווה חגיגות את 1922

 סידור את 1554ב־ קפלן פירסם כאשר
 השמיט שממנו שלו, תפילות־השבת

 העם בני היהודים היות של איזכור כל
 עליו הוכרז מסיני תורה ומתן הנבחר

 היה לא קפלן וכדין. כדת רבני, חרם
 שהיגרה במישפחה, הראשון המורד
 המאה בסוף לארצות־הברית מליטא

 משגיח היה הוא, גם רב אביו, הקודמת.
 שפרש בניו־יורק, הכשרות על

 מעשי־שחיתות גילה כאשר ממישרתו
המקומיים. בבתי־המיטבחיים

ם________ ל ו ע 2413 הזה ה


