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 שלמון לאה ★ ממכוני־שיזוף קלאוסטרופוביה

פרלמן ביצחק מקנא מהטה זובין ★ סופרמן מחפשת
 שהיה מי אוזן, אהרון ■

 העבורה־והרווחה, שר־הקליטה,
 התכבר בארצות־הברית המבקר
 של בביתם בליל־השבת בקידוש
 אוזו שלום. וסטים ליליאן
במיוחר ערב קול כבעל התגלה

בג למסובים, הראה אוזן ■
 מהודר. רולקס שעון רבה, אווה

 השעון את העריך דולר!״ 3000״
 בש־ היוקרתית. החברה תוצרת

 שלצי־ לאורחת לחש קט־בשקט
פה, זה את קניתי דולר! 30״ דו:

מכו באלה התעניין הוא נות...״
״מכו לו ומשנאמר מדובר, נות
 את כמעט בלע שיזוף," נות

 מכונות ״יש שאל, ״מה?" לשונו.
 — הנוכחים שאר באמת?״ כאלה

— וידועים זוהרים אנשי־חברה

 בסוף שיצא אחרי לנפוש, כדי ימים, לכמה ולטאבה לאילת ירד תא״ל, 1ךקהלני אביגדור
 ישב האלוף דליה. רעייתו, אליו התלוותה מצה״ל. שיחרור לחופשת השבוע

החדש. למצבו להסתגל מנסה שהוא נראה אותו. הסובבים אל לדבר ומיעט וזועף רציני בשמש, הזמן כל

דמ לידי מהנוכחים כמה והביא
עות.
 שהוא סיפר השר־לשעבר ■
 כיום לחלוטין. מהפוליטיקה פרש
לצו בינלאומי. בסחר עוסק הוא
 מהדרום המושבניק שכר זה, רך

ברמת־אביב. דירה

ממול..." ברחוב
 גם נכח הסעודה באותה ■

 מקזרזת. מנכ״ל זכאי, יחזקאל
 (ממושב הוא גם מושבניק זכאי,
לש נדהם ירושלים), שליד אורה
 קובלת: הנוכחות אחת את מוע
מהמכו־ קלאוסטרופוביה לי ״יש

 50 עולה התענוג כי לו סיפרו
 הנדהם זכאי שעה. לחצי דולר
השזו והגברים הנשים על הביט
 חשבתי ״ואני ופלט: מסביבו פים
חינם..." מהים, שזה

יום־הולד־ את שחגג זכאי, ■
תיק מהמארחים במתנה קיבל תו,
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הנוכ דיברי לשמע ולנטינו. של
 ולנטינו, מריו לא ״זה — חים
 הביט ולנטינו!״ ולנטינו אלא

ביאוש. כמעט נוספת, בתמיהה

שהישר בהומור סיפרה היא פרי
 אחר מחפשת הממוצעת אלית

 משכיל נאה, גבוה, שיהיה גבר
הגבר ואילו כסף. לו ושיהיה
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קרובי־מישפחה. אינם אך זהה, שם־מישפחה נושאים השניים ימין).

 באותו שהוגשו העוגיות ■
 מאפה־ידיה אלא היו לא הערב

 הנאמנה אשתו גאון, רנה של
גאון. ניסים המיליונר של

 האמריקאי חבר־הקונגרס ■
 כמה הזמין סולרס סטים
 שלו הכפר לבית קרובים חברים

אש הכריזה לפתע בוושינגטון.
 יש לוובסטר שמח! ״יומולדת תו:

 הדליקו הריעו, הכול יומולדת!"
 חתן־השימחה עוגה. וחתכו נרות
בז וכישכש התרגשות מרוב נבח
הנ כלבה הוא וכמטר שכן נבו,
סולרס. מישפחת של אמן

 מנכ״ל טמיר, אברש׳ה ■
 מכאבי־שי־ סבל מישרד־החוץ,

 לפני שעבר, השבוע בסוף ניים.
 לבקר הוצרך למצריים, נסיעתו

 רופא־השיניים אצל בדחיפות
בשבת. שלו,
האסטרולו הרדיו תוכנית ■
 המשודרת כוכב, אדם לכל גית

 בתל־אביב, הקומקים ממיסעדת
 לקודמתה. בניגוד מאכזבת היתה
 מזל־ לבני הוקדשה היא הפעם
 השדכנית כשרואיינה אריה.
מנחם המנחה על־ידי פרי רות

 באשה להסתפק מוכן הישראלי
 טוב. ראש ובעלת מסודרת רזה,

 האם ושאל לקהל המנחה פנה אז
 להגיב. שמוכן רווק איזשהו יש

 הנד ובעלת המורה־לספורט קמה
 שלמון, לאה כון־לבריאות,

 כשזו רשות־הדיבור. את וביקשה
מח שהיא אמרה היא לה ניתנה
 ממנה. חזק יותר שיהיה גבר פשת
 מחפשת את ״מה, המנחה: השיב

סופרמן?״
הח ירקוני יפה הזמרת ■
לבע טכס־אזכרה לערוך ליטה

 ביום־הש־ ,ירקוני •טייקה לה,
 לקבר, כשעלתה אך לפטירתו. נה

 המתוכנן, המועד לפני שבועיים
 שנבנתה שהמצבה לה התחוור

 בגלל בחלקה, שקעה הקבר על
הע להשקיית במים יתר שימוש

 להזמין נאלצה היא סביבה. רוגה
חדשה. מצבה
הא מהצבע סלידתו את ■
 המפיק־שחקן השבוע ביטא דום

 בנו את כשהזמין ברקן, יהודה
 מסרטו בחלקים לצפות עידו

כש סשה. ללא מצלמה החדש,
 של מזכירתו בחברת הבן הופיע
אדו־ חולצה לובש כשהוא ברקן,
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