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 ולטריפים ידועות נשים לשלוש מהגיליון גדול חלק הקדיש הוא מתנה. 1
על מספרת ג׳אגר, מיק הזמר של גרושתו ג׳אגר, ביאנקה שלהן.

של הטריפ על מספרת מפורסמת פאנקיסטית חייה, של המשגעים הבגדים

טיימם״ ה״סנדי שער
צירנוביל: כמו פיצוץ היה זה

 שלהן. חטאי־הבשרים ואת הדעת׳ הנשים,קלות את וקיללו חירפו המטיפים
 אחד שכן כי אם באוויר, כל־כן־ היה לא הנושא שלנו, כשכונה בבית, אצלנו

• רופא־השיניים. של אשתו עם ברח
 — צ׳רנוביל של בעוצמה משהו היה זה הראשונה, בפעם לי קרה ״כשזה

 מה אז — דילון אלן של העתק ממש היה הוא וחשמל. וברקים רעמים
הפלא?
 היתה ואנגליה ופירסומי, מעלליי ואיתם ,60ה־ שנות באו באו כן אחר
 מדינת־ לטובת אותה לעזוב שהחלטתי פוריטאנית, כל־כן־ הזמנים באותם

 עידן- הגיע באנגליה. המהפכה חלה בישראל, שם, כשאני ואז, היהודים.
 למדתי בישראל, ישבתי אני ורק — חיים כולם עשו ובלונדון המתירנות,

 לקבל כדי רבי לאיזה הלכתי ייאוש מרוב ביגדי־תינוקות. וסרגתי יידיש
 הסיפור סיפור. לי סיפר וגם אותי להרגיע ניסה איתי, דיבר הרבי עצה. ממנו
 כמובן. הכלל, לטובת בתוכו, יצר־הרע את לכלוא שהחליט אחד רבי על הוא
 אהבות, לא — כלום קורה שלא חסידי־הרבי כשראו חודש, שאחרי אלא
 לשחרר ממנו וביקשו לרבי כולם הלכו — חיים ולא הריונות לא סקס, לא
לאי' ברורה, המסקנה הכלל. לטובת אותו ולשחרר מתוכו, יצר־הרע את

נאמין? לא שאנחנו אז לאנגלים, רייס־דייוויס־שאולי מנדי אמרה כך

מנדי־רייס־דייוויס־שאולי
- הראשונה בפעם לי קרה ״כשזה

 ריייס־דייווים־ מנדי אלא אינה מכוחותינו, ממש והשלישית, הפאנק,
 הבשרים. בתאוות הקשורים זיכרונותיה על המספרת שאילי,
מנדי: מספרת וככה
 המושג על שמעתי תאוות־הבשרים. נושא אצלי עלה בילדותי .כבר

סבתי. אצל הקיץ את ביליתי שבה בוולס, המטיפים הכמרים מפי לראשונה

בשווייץ בכספת אוצר
 במותו. 45 בן האיש-היה מהתקף־לב. נתל״אביב חודשים כמה לפני נפטר ואמיד ידוע איש־עסקים

 תום עד ובכבוד בסבלנות המתינה היא בעלה. על מרות התאבלה ,40 בת צעירת היא שגם אלמנתו.
 לשווייץ. כרטיס־טיסה לקנות היה בעלת ממות שהתאוששה אחרי שעשתה הראשון הדבר ימי־האבל.

 הכספת את לפתוח כדי לשם מיהרה והיא מכובד, שווייצי כבנק כספת החזיק המנוח בעלה כי ידעה היא
בת החבוי האוצר על ידה ולהניח

גלום, אוצר אכן בה מצאה הכספת, את ופתחה היטב השמור לתדר־הכספות נכנסה לבנת כשהגיעה
ישראלית. אשה של עירום תמונות רק היו בכספת לה שציפתה כזה לא אר

הבנק בעל של לשעבר גיסתו

מסודר
טוב

מס כך בחיים. הסתדר סטולוביצקי מייק
 מניריורק אלה בימים שחזר זריז שפיון פר

שבאמריקה.
 שהוא אזכיר מייק, את זוכרים שאינם לצעירים

 החשובים. האירועים בכל החיה הדמות פעם היה
 אותה מקשט היה לא שמייק פתיחה היתה לא

 בה, השתתף לא שהוא סגירה היתה לא בנוכחותו,
 חדשה ומיסעדה דיסקוטק בר, פאב, נמצא לא

 שקשור מה בכל היתה ידו בהם. נראה לא שמייק
היה הוא ובבילויים. באירועים אחרת או זו בצורה

 כינוסים מארגן יחסי־ציבור, איש סוכךנסיעות,
וכהנה. כהנה ועוד

 גם נסע כסוכן־נסיעות, משמש בעודו לימים,
 בחוף בגולת־אמריקת התמקם הוא שב. ולא הוא

 היאו גם אמריקאית, אשה עם והתחתן המערבי,
סוכגודגסיעות.

 מסוכנת־) התגרש ומייק רב זמן עבר לא
 1את עזב לא אך שלו, האמריקאית הנסיעות

 הפעם! שוב, התחתן כי שמעתי השבוע הגולה.
 הסיפור את לספר טורחת הייתי לא בנידיורק.

 ,!ובכן משהו. שהיא מישהי הכלה היתה לולא
 ז׳אק! המיליונר של מאחיו גרושה היא הכלה

 הבנק! של הבעלים גם השאר בין שהוא נאסר,
 סיפר כך האחים, שני הראשון. הבינלאומי

 ואם| עסקים. בכמה שותפים בהתרגשות, השפיון
 רע.! לא מסודרת הגרושה גם הסתם מן עשיר, האח
 מייק! גם הסתם מן אז טוב, כלכלי במצב היא ואם

 אומרן כך זהב. של בכפית שמנת עכשיו אוכל
שלי. ההיגיון
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סחלבים של
 בתל־אביב הירקון שברחוב התימהוני הבית

 בעלי־הבית, מבעליו. מיותם הקרוב בזמן יישאר
נמ בולוק, וישראל סולוביצ׳יק שלומית

ביפאן. אלה בימים צאים
 והיא שווייצי הוא — והבינלאומי המוזר הזוג י

 מסיבה וערך הראשון ביום נישא — ישראלית
קרובים. למוזמנים ומפוארת מצומצמת

 רוב איש. 34 רק נכחו החתונה במסיבת
 הגיעו הם ישראל. של מישפחתו בני היו האורחים

 ושלושה ובעליהן, אחיות שש קצוות־תבל, מכל
אשתו, בלי בא אחד אח רק ונשותיהן. אחים

 לתאר שקשה שימלה לבשה הטריה הכלה
 קטנה הינומה היתה ולראשה במילים, אותה
לבנה.

בירוש־ פלאזה במלון שהתקבצו המוזמנים,
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סולוביצ׳יק שלומית
ביפאן ירח־דבש

 חמש של מפוארת בארוחה ליבם את סעדו לים,
מנות.

בחגי ביותר הבולט והדבר גולת־הכותרת אבל
 את שקישטו זרי־פרחים עשרות היו הנישואין גת

 סחלבים היו זר בכל הבולטים והפרחים האולם,
וסגולים. לבנים
 הראשון הדבר סחלבים. שם היו במיקרה לא

 ביקור־ היה החתונה אחרי הטרי הזוג שעשה
אצל ירושלים, שליד מעלה־החמישה, בקיבוץ

 שונים סחלבים בגידול המתמחה נווט, יצחק
ומשונים.

 למה ביפאן. השנים מבלים ירח־הדבש את
 תערוכה אלה בימים מתקיימת שם כי ביפאן?

כמובן. סחלבים, של בינלאומית


