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^ק, ג׳ורג^ הוא שמועות אי  בו
 לאופנה מיפעל־הענק מבעלי
 שה־ שמועות נפוצו בעיר טופר.

 על ונמצא בקשיים נתון מיפעל
 המודע בורושק, פשיטת־רגל. סף

שמצ לחברת־חקירות פנה לנזק,
ספס היו שמפיצי־השמועה אה

 אחוז 20 על להשתלט שקיוו רים,
ב הנסחרות ממניות־המיפעל,

 לגרום ניסו הספקולנטים בורסה.
 את לרכוש כדי השערים, לירידת

 נמוך. במחיר האלה המניות כל
ה אחרי לו רווח אם כשנשאל

 מכיוון שלא, השיב מימצאים, *-
שאמ האיש על בבדיחה כמו שזה

 והוא זונה, אחות לו שיש עליו רו
 שאין העולם לכל להוכיח ניסה

; שהוא הודיע הוא אחות. בכלל לו
 שמעוניין מי לכל להראות מוכן

טוב. החברה שמצב
 שנערכה תצוגת־האופנה ■
לתעשיית־ כמחווה חודש לפני

 40וד בשנת הישראלית האופנה _
 רבות שערוריות עוררה למדינה,

 גרטלר, חנה הדוגמניות. בקרב
 היהלר נשות אירגון יושבת־ראש

 שהתצוגה החליטה נידה, מנים
 באד ישראל את לייצג מתאימה

 התצוגה מארגני צות״הברית.
מר ושוקי ורטהיים שלי—,  ו

שהש הדוגמניות 23ל־ הודיעו
 לאו״ יטוסו שהן בתצוגה תתפו

 אך אפריל. בחודש צות־הברית
 כי מדי, מוקדמת היתה השימחה
הת מהדוגמניות שחלק התברר

 הדוגמנית כלא־מתאימות. גלו
למאר־ הודיעה דמיר שרית

 נוסעות כולן לא שאם גנות
 מהתצוגה תפרוש היא לחו״ל,

 שהיא הדוגמניות שש עם ביחד
מייצגת.

 החביבות הדמויות אחת ■
ש לילדים בסידרת־הטלוויזיה

בובה היא וחצי חמש ארבע חש
 שוש המפיקה צ׳ומפי. הנקראת ־

 הרבה על כבר שמעה עינב
הבובה. על־שם הנקראים כלבים

 עינב, של בתה טיילה באחרונה , _
הרחוק. במיזרח ,21 ד בת יעל
בנמל־הת־ ישראלים פגשה היא

 אותה לקחו והם בבנגקוק, עופה
 יקר. שאינו ויפה, נקי למלון
 הופתעה למקום, הגיעה כאשר

בחזית גדול שלט לראות יעל

 שהוא לרר, טוביה הד״ר ■
 הישראלית האגודה יושב־ראש

 באחרונה עבר עישון, למניעת
 המיזרח, כתר מיסעדת ליד

 אינשטיין אריק שבו המקום
 הצהריים בשעות בקביעות מבלה

 אינ־ את המכיר לרר, ידידיו. עם
 היו שבה מהתקופה עוד שטיין
 הבחין הצעיר, בהשומר שניהם
 סיגריה בפיו מחזיק שהזמר

 בירך אליו, ניגש מפלסטיק.״הוא
 לו: אמר ואריק לשלום, אותו
 לא שאני מתבייש ממש כבר ״אני
 אני אבל לעשן, להפסיק יכול

 עד הרבה, כל־כך עישנתי מנסה.
 והצלחתי לא־טוב, לי עשה שזה

 לרר ביום.״ סיגריות לחמש לרדת
 שלו, כרטיס־הביקור לו'את נתן

 לבוא ירצה, כאשר אותו, והזמין
לקורס־גמילה. אליו

 אזהליאב כדק״זודד דפנה
■ ; ו ד י מ ע מ
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 היא צ׳ומפי. כתוב שעליו המלון,

 ובעל- השם, במקור התעניינה
שלפ לה סיפר התאילנדי המלון

 קבוצה אצלו התארחה שנים ני
 את כינו ,הם ישראלים. של גדולה
 השסמצא־ צ׳ומפי, בחיבה המקום

 לה£כו החליט והוא בעיניו, חן
רישמי. לשם
 חושן, יצחק עורך־הדין ■

 מירצו כל את עתה המקדיש
 חולים מאבק למען ל״עמותה

 מארגן בכבוד״, למות טרמינליים
 של חגיגית הקרנה פברואר בסוף
 האלה, החיים ס׳ של הסרט

 ריצ׳רד מככב שבו לעזאזל,
 קולנוע האולם, את דרייפום.

 מפיק־ומפיץ־הסר־ תורם צפון,
 הדוד שהוא שפירא, דויד טים
 500 — המוזמנים חושן. של

 עבור כרצונם יתרמו — במיספר
 שהביעו המוזמנים, בין הכרטיס.
העמותה: רעיון עם הזדהות
שול רוגינשטיץ, אמנון

 והפרופ־ בהן רן אלוני, מית
 יצחק ליבאי, דוד סורים
 ונורמן שפירא עמוס זמיר,

 אנט גם שם תהיה קנטור.
 שעוד לחושן שסיפרה דולצ׳ין,

 על לפעילות נכנס שהוא לפני
 מישפח־ את ייצג כאשר זה, נושא

 היא ז״ל, נקש כידעון של תו
 בעלת אגודה להקים תיכננה

זהה. מסר

 לבראזיל כרטיס־טיסה ■
 בראזיל, הספר רוכשי בין יוגרל

 הוא הרעיון לשוק. השבוע שייצא
 שתעה מי גינזברג, יוסי של

 ושכתב בג׳ונגל, יום 21 במשך
 — איצ״1מט בחזרה הספר את
 עליו. שעברו והסבל התלאות על

 32ב־ היום עד נמכר אגב, זה, ספר
 רכש באחרונה עותקים. אלף

 הרומאן על הזכויות את גינזברג
 ארול מאת בראז־ל, ההיסטורי
 את לעודד וכדי איים, לינקולן

 לחברת־ בבקשה פנה הוא הקניה
שהס ואריג, הבראזילית התעופה

 וחזור, הלוך כרטיס לתרום כימה
שיר מי כל דולר. 1500 ששוויו

 את למלא צריך הספר את כוש
 לשלוח המצורפת, בגלויה פרטיו
 במשך בסבלנות ולהמתין אותה,

ההגרלה. עד חודשים, שלושה

ליפשיץ, ואורי דורית של בן־החודשייס בנםליפשיץ נדב
 עם בילה ליפשיץ־האב, של השביעי ובנו

החוגגים, לפני והציגו אל״על הניפו הגאה האב ״בוננזה". בפאב הוריו

חל סימני־רעב, והראה התינוק כשבכה במקום. כהרגלם ורקדו ששרו
 הנבוכים הנוכחים את מרגיע שאורי בעוד אותו, והרגיעה שד דורית צה

הקטן. בנו את צייר לא עוד אורי ביותר. טבעי מעשה שזה בטענה

■ ו י י ■

 בבית- ארוכים חודשים במשך שכב שנה, לפני נפצע חי״ר ביחידת בכיר קציןסמסונוב קוב׳
 אירועים שני קובי חגג השבוע מסובכים. ניתוחים סידרת ועבר חולים

 בראזילית רקדנית קיבל יום־הולדת כמתנת נס. בגדר שהיא והחלמתו, 37ה- יום־הולדתו משמחים:
מרדכי. יצחק האלוף בלש האורחים בין פציעתו. חרף לריקוד, אליה הצטרף ביין ליבו כטוב (בתמונה).

תוכ עורכת פולק, אתי ■
בש קיבלה ישראל, בקול ניות
 בבית שנערך בטקס שעבר, בוע

 הסובלנות״ ״פרס את סוקולזב,
 ״ארץ התוכניות סידרת עבור
בישר וערבים יהודים — אחת
 הבימה, אל נקראה כאשר אל".
 רועדות שברכיה הרגישה היא

 שמא וחששה התרגשות, מרוב
 א״־ב׳־ חברת מנהל תתמוטט.

 שישב מאור, יהושע אם,
 עליה, עובר מה הרגיש מאחוריה,

 אני תדאגי, ״אל באוזנה: ולחש
ליפול!״ לך אתן לא מאחוריך,

פולק: לאתי בקשר ועוד ■

 ברשות־השידור השביתה בזמן
 ליחסי־צי־ במישרד עבדה היא
 השידורים חידוש אחרי יום בור.
 שולחנה, על פתק מצאה היא

 ברדיו, ״תלחצי שלה: מהבוסית
 לאחד בטלוויזיה״(בקשר תדחפי

 הרגע באותו המישרד). מלקוחות
 ניגוד־אינט־ שיש פולק הבינה
 היא עבודותיה. שתי בין רסים
 והודיעה מחליפה, לעצמה מצאה

 בסוף ביקשה כאשר עזיבתה. על
 היא לה, המגיע הכסף את החודש
 שום לך מגיע ש״לא נענתה
 להתווכח, רצתה לא אתי דבר״.

אחר־ קצר זמן העניין. על וויתרה

 יח־ לאיש המיקרה על סיפרה כך
 שהגיע במיקצוע, ותיק סי־ציבור,

 בתוכנית להשתתף כדי לרדיו
ול מאוד, מהר עבר המסר שלה.

 כעבור אתי קיבלה הפתעתה
 חצ־י מאותה שיחת־טלפון שעה
 את לקחת ״בואי לה: שאמרה נית,

 כמעט שעליו הסכום, הכסף!״
 היא מאז שקל. 300 היה ויתרה,
 ״לחזר־ הבוסית״לשעבר את מכנה

נית־ציבור״.
 ידוע, היה אלירן רן ■

בהת כזמר, רבות, שנים במשך
 רן המצליח הצמד כחבר חלה

 ואחר־ הנדל, נחמה עם ונסה,
 אלירן, הפך באחרונה כסולן. כך

 בניו־יורק, שנים מזה המתגורר
 הנקראת בחברה למפיק״סרטים

 כבר הספיק הוא .,טי־דבלירא
 סירטי־פעולה, שלושה להפיק
 כיכב מהם שבאחד מלא, באורך
הסר שטח בריג׳ם. בו השחקן

 הוא שנה 20 לפני לו. זר לא טים
 עם ויחד לקולנוע, סטודנט היה

 הפנר, אברהם אחר, סטודנט
 חצי בן סרט וצילם הפיק הוא

 רן בסרטים, עיסוקו למרות שעה.
 כזמר. פעם מדי מופיע עדיין
 לו יש מאורגן: אדם הוא אלירן
 ודירה בניו־יורק, ומכונית דירה

 שהוא כך בלוס־אנג׳לס, ומכונית
 משתי אחת בכל בנוח מרגיש
עובד. הוא שבהן הערים,

263113 הזה העולם


