
 סבת באגף, האחרים לעובדים
 בעבודתה, לחלוטין עצמאית היא

פרוייקט. על ועובדת
 האחרונה תוכנית־כלבזטק ■

 בעלי־חיים של המתת־חסד על
 ח״□ בעלי צער אנודת על־ידי
 לראשי מאוד רע שרות עשתה

 בשרה על הרגישה בזאת האגורה.
 יושבת־ פרידשטיין, הילדה

 למישרד כשהגיעה האגודה, ראש
 הפועלת ,דמלין ריבי היחצנית

 נער־שליח באגורה. בהתנדבות
 דמלין של למישררה שהגיע

 אל ופנה פרידשטיין את זיהה
 עושה הזאת הרוצחת ״מה דמלין:

 מזועזעת שהיתר, דמלין, פה?"
 להתעלם העריפה לענות, מכדי

מהדברים.
 בין היתה להרביץ יונה ■

המא של למגע־ידו שזכו הנשים
,שלוואה דניאל הצרפתי פר

 של הראשיים המאפרים אחד
 תוך צרפתית. חברת־קוסמסיקה

 לחוביץ אותו שאלה איפורה, כדי
בכחול. אותה מאפר הוא מדוע

 שבה לזו הדומה בלשון קאסטי,
בראיון. קימחי השתמשה

 דונסקי קארין הדוגמנית ■
 לפתיחה נואל בנה בחברת באה
 ישבו השניים חדשה. מיסעדה של

ו קרמה אריה של בחברתם
עי ראש סגני גריפל, יגאל
 להט. שלמה תל־אביב ריית
 הרגיש כשנואל שעה, חצי אחרי
 היושבים את שיעשע הוא בנוח,

 שנושאם ובהברקות כחיקויים
 ומערכת־ שונים פוליטיקאים

באו חייכה הגאה האם הבחירות.
 דוגמנית־צמ־ שגם והוכיחה שר
פולניה. אמא להיות יכולה רת

 פתיר דן יועץ־התיקשורת ■
הכי באירגון אלה בימים עסוק

 נ׳״ן מכזן ירידי של השנתי נוס
 מספר פתיר בארץ. קירקפטריק

 מדינאים, יגיעו הזה שלכינוס
 פא־ לורן וביניהם פוליטיקאים

לש צרפת ראש־ממשלת ביום,
 הלמוט לשעבר הקנצלר עבר,

לש הבריטי שר־החוץ שמידט,
אח־ ורבים אוון דייוויד עבר
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 האורחים כל הסתובבו הצרפתי השגריר של בביתו שנערכה סיבה

 איבון הצלמת וחברתה, קימחי ורק הבית, את המקיף הגדול בגן
תשומת־לב. זה באופן ומשכו הדשא על ישבו (משמאל), מיכאלי ״*

 גוון בגלל המאפר: לה השיב
 לחוביץ לכחול. הנוטה עיניך,

 לו להדגיש טרחה לא אף ההמומה
כהה. חום הוא עיניה שצבע
 א־ ברוריה העיתונאית ■
 למסיבת־עיתונאים, הגיעה בידן

 היא באגד. חבוש כשסנטרה
 החליקה שהיא לחברים סיפרה
 התעלמה היא ונפצעה. בביתה

 עורך־הדין בעלה, אך מהפציעה,
 לגשת לה יעץ בריר, אברהם

 א־כי־ בבית־החולים לחרר־המיון
ותפ עמוק חתך איבחנו שם ב.1ל

תפרים. שלושה לה רו
קימחי אלונה השחקנית ■

 בעיתון שבועיים לפני התראיינה
 לווידוי הצהרה ובין ח,1חרש

 באר־ לתיאסרון שהנסיעה אמרה
או משעממים שם והשהות שבע
 במידבר. חיים כמו ושזה תה,

 פינם, ציפי התיאטרון, מנהלת
 על־ המטבע באותה לה החזירה

סד מיבתב־פיטורים כתיבת ירי

 ״פני יהיה הסימפוסיון נושא רים.
ב בפרט וישראל התיכון המיזרח

הבאות". השנים נן
 החברתיים האירועים באחד ■

 דמארי שושנה הזמרת עמדה
 ששוחחו חברים, כמה של לצידם

סבו היו הכל באידיש. והתבדחו
ה את מבינה אינה שדמארי רים

 במהרה. התבדו הם אך שיחה,
 העיתונאי פנה לאחר־מכן דקה

ה אל באידיש לוינסון עמית
 היא כולם ולהפתעת זמרת,

 התפתחה השניים בין לו. השיבה
היהודית. בשפה קלילה שיחה
 ניקולאי הרוסי הנסיך ■

 שלונד של בעלה גאליצין,
 עיסוק לעצמו מצא קינן, ציון
ה פעילויותיו במיסגרת נוסף,
 באחד בר־מן יהיה הוא רבות.

בתל־אביב. שנפתחו המועדונים
 בקר מיכל אשת־החברה ■

 מכונית־ שאהזקת לדעת נוכחה
גם אלא כסף רק לא עולה פאר

1*1•*  חכרת בעלת (במרכז) גוטליב לאה עם קולחת שיחה ניהלה שרון, אריאל של אשתו 1|ך11| (
תשומת־לב, מעוררת היתה לא השיחה ריקיבן״ארי(משמאל). המעצבת ועם ״מטקס", |1 1111 # /

ההונגרית. לשפה שלה הקשר את הסבירה מהן אחת כל שוטפת. הונגרית דיברו שהשלוש העובדה אלמלא

עשירה! היתר. פרדריקה
ך׳ של הירושה תעלומת  פ

 עדיין המנוחה סגל דריקה
 סל' גלים. להכות ממשיכה

 בת״דו׳ מגדלגאום, ביה
 סגל פרדריקה של דתה

 שטאד, רמי של ואחותה
ה ״העולם למערכת טילפגה

 מגוריה, עיר מניו-יורק, זה"
״ה שערך התחקיר בעיקבות

זו. פרשה על הזה״ עולם
 טענות מנדלבאום לגברת

 עורכי״הדין, של הטיפול על
וב העיזבון, כמנהלי שמונו

 בחריפות תוקפת היא מקביל
בפרשה. התנהגותה בשל שטאר רוזי אחותה את רבה

 הרכוש מלבד רב. רכוש בעלת היתה סגל פרדריקה לדבריה,
 חש• בניו-יורק, ומיסעדה בנייו־ממרים בבעלותה היו בארץ

 ובו בשווייץ וחשבון־בנק דולר אלף 25 של סכום ובו בון־בנק
בלתי״ידוע. סכום
 חוקר-הביטוח, של הרכוש שהערכת הרי נכונים, דבריה אם

 יותר קרובה מיליון, לחצי המתקרב סכום על העומדת
 של סכום על העומדת מנהל־העיזבון, הערכת מאשר למציאות

בלבד. דולארים אלפי עשרות נמה

פרדריקה
בשח״ץ חשבזן

 חודש לפני רק בעוגמת־נפש.
שב האורגינלי המצבר הוחלף

 במצבר שלה המרצרס מכונית
 בקר מקומית. מתוצרת יותר חלש

ומש לחו״ל, ריכבה את שלחה
ל נדהמה בחזרה אותו קיבלה
המשוכ שמערכת־הקול גלות
 בבטן־ נגנבה ברכב, שהית־ ללת,

האוניה.
 שלום כשאיש־העסקים ■

 יחזור סינרמה. מבעל' פנסטר
 ממסע־עסקים מארצות־הברית

 הפתעה. בארץ לו תצפה ממושך,
 את שיפצה אריאלה, אשתו,

 יהד־ הפלסטי המנתח אצל אפה
שהפ עובדה שולטן, שפט
 שאריאלה מפני חבריה, את תיעה

 לה כשהיה גם במיטבה נראתה
הקודם. האף

 מבית שירלי חבורת־הזמר ■
 הכל להקח זמרי את אירחה נגלר
 הופעתם במהלך חביבי. עובר

 באפקטים הלהקה חברי השתמשו
 של להפעלתו שגרמו עשן של

 ל־ ישירות המחובר העשן גלאי
 דקות תוך בעיר. הכבאים שרותי

 לאולם, הכבאים פרצו ספורות
 ונד בזרנוקי־מים מצוידים כשהם

שמ להם כשהתברר טפי־כיבוי.
 הם בשריפה ולא במופע דובר
והמופע שבאו, כלעומת חזרו

כמתוכנן. המשיר
ל17ה־ בן בנה ■  קלוד אן ש

של המרוקאית אשתו אדרי,

 התחיל אדרי, רפי חבר־הכנסת
 בארץ. שיעורי־נהיגה לקבל
₪ דד; מעמי אודליאב זדדד

 שאינם איזבל, ואשתו בלס דויד איש־העסקים הוריה, עם חברתי לאירוע באה (מימין)בלס טלי
 בעניין ממושך ממעצר בלס של שיחרורו מאז חברתיים באירועים להיראות מרבים

 היתה לבואו הסיבה הקיבוצית. מהתנועה דולארים מיליוני עשרות בגניבת הואשם שבה הגדולה, הפרשה
רבים. חברים גם בגי-מישפחתה, לכל בנוסף ושהזמינה מועדון־ביליארד, שפתחה בת־אחיו, בלס, רחל

266813 הזה העולם


