
■ ישרא־ חברה אנשי עם משוחח הפופולרי השחקן ד11ן \ך
111 1111 | # הק ראש יושבת חושן(משמאל), שלי לצידו לים. ^

״ניבה". אופנת של הבעלים (במרכז), ברוך ואברהם ביד" ״יד רן

 מעריצים מיני כל סביבו להתקבץ החלו
להצ שביקשו מיקצועיים ונודניקים

 נענה והכוכב ובחברתו, איתו טלם
 רק החוגגים כל מבין בנימוס. לכולם

 בקשר להתגאות היה יכול אחד זוג
 ויאלו חסיה אלה היו איתו. ידידותי
שהס מהתקופה אותו שהכירו שביט

באילת. מערבון ריס

 נדברו כאילו שחורות, בשמלות החברה
 מי רק אחידה. בתילבושת לבוא ביניהן
 בלטו אחרים בצבעים להתלבש שהעזו

באולם. ששלט השחור רקע על
משו שפה מצא גריי מרטין הסופר

 אך שפגש, שונים חברים עם תפת
 הכוכב זכה תשומת־הלב למרבית

היכנסו עם מיד פק. גרגורי האמריקאי,

ליומולדת ומינית ★

תילבושת
אחידה

 הוזמנו ועיתונאים צלמים עשרות
 עם למסיבת־היכרות הילטון למלון
 ושחקן־הקולנוע גריי מרטין הסופר

 הגיע הסופר סק. גרגורי האמריקאי
 הכוכב אך היעודה, בשעה למסיבה

 מאוחרת בשעה רק הופיע האמריקאי
 ורו־ אשתו האיחור. על והתנצל יותר,
 שהיא סיפר והוא בחדרה נשארה ניק
ברע. חשה

 מסיבת־קוק־ נערכה המסיבה אחרי
 הוזמנו שאליה במלון, אלגנטית טייל

 הישראלית החברה של והסלתה השמנה
 וממש עיתונאים. של מצומצם ומיספר

נשות מרבית הופיעו באגדות, כמו

חברים פוגש פק ★

11^  של לשעבר וחברתו אשת־החברה 1|יי1 ך
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 בידיד פגשה לוי פנינים. וענק שחורה ערב בשימלת
במצדה. הקונצרט עבור במיוחד ארצה שהגיע

בשחור חלקים שלושה בחליפתשביט חסיה

 רגליים זוג הפגינה שביט .60ה״ בשנות הנודע השחקן
השנונה. לשונה בחידודי מלהצחיק פסקה ולא חטובות
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אותו. לראיין ואף הכוכב עם קשר ליצור הצליחה קטן
 של אשתו ■(מימין)בן־אלישו ניצה

 עם שוחחה הח"כ,
 (משמאל). סלייטר קרול והחברה העסקים אשת
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רומג ממוצא היא שאף סטיניה דנה הדוגמנית את מזכירה שהיא

 שמי יופי
במחלוקת

 בי־ אליאן בישראל, רומניה שגריר
לחב עליזה קבלת־פנים ערך טוליאנו,

 הנרינהאוז במועדון סם׳ סבר להקת רי
 הרומנג השגריר אמר בדבריו בתל״אביב.

 חילופיי הסכם של ראשיתו זהו כי
 אמני בשם המדינות. שתי בין התרבות
 בודו, יעקב הוותיק השחקן ברך ישראל
 על עטו הלהקה בנות במוצאו. רומני
 לקד! הן כאילו שנראו תילבושות עצמן

,50ה־ שנות של הוליבודיים מסרטים חות

תחל^ף
טי אס פל

7.ל 7 0
 גולד־ חנן השחקן־הבדרן את גם
 יום־ במסיבת להפתיע הצליחו בלט

 וידידיו חבריו לו שערכו הולדת
 יגאל הכימאי הזהב. ברווז במיסעדת

 רבקה אשתו ואת אותו הזמין שילון
הסי במיסעדה מאוחרת לארוחת־לילה

 רק במאומה. חשד לא וגולדבלט נית
חבריו את וקלט למיסעדה שנכנס אחרי

 אורנה, ואשתו גלעדי מוטי הבדרן
 שילון יגאל בימאי־הטלוויזיה ולצידם
 גלעדי לשעבר. דיילת זהבה, ואשתו

 בהאזנה. והסתפק שקט מאוד היה
 של הצמודה שבחברתה טענו אחרים
 פרופיל על לשמור מעדיף הוא אשתו
נמוד.

 שהיו המתנות, שלב היה וכמובן,.גם
 . וסר־ ציבעוניים ניירות בשלל ארוזות

תואמים. טים
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פתח. לא שקיבל המתנות שאר את (מימין). עציוני מרים האמרגנית


