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ההפ על הריבית מן ויחיה דולר,
 בקירבה דולר. אלף 100 בסך רש
 לבנו מצויין בית־חולים גם יש

 את לשכנע שביקשו היו החולה.
 אך זו. תוכנית על לוותר קריים

 לשווא: דאגו כי לרעת נוכחו הם
 מכל השמועה את הכחיש קריים

וכל.
 דנ־ אמנון לעיתונאי גם ■
 לשונות להכחיש: מה היה קנר

 לנטוש עומד שהוא הפיצו זריזות
ח.1חדש לצהרון ולעבור רבר את

 של באביב לאור שייצא ספרו,
 בקו־ עוסק הספר הבאה. השנה

 מייסדי־ מישפחות של רות־חייהן
 יסודה מתקופת תל־אביב העיר
 נסע הכתיבה במהלך היום. וער

והתח ולרומא, לפאריס לוינסון
 מב־ רבים של קורותיהם אחר קה

הארץ. מן שירדו ני־המייסדים
 העולמית, גיצ״ו נשיאת ■

 קב־ בביתה ערכה יגלום, רעיה
 זיו מרכוס ללורד לת־פנים
הי הנוכחים בין לילי. ולרעייתו

 עוברת דה-רוטשילד, שבע
 תוך האחרון. בחודש טלטלות

 מנהלי־ שני פוטרו קצרה תקופה
 הוא האחרון הקורבן הלהקה.

 שנה כחצי שעבד שחם, חיים
 על־ידי ופוטר הלהקה כמנהל

 או־ ז׳אנט הראשית, הרקדנית
 וללא פתאומי, באופן רחמן,
 הודיעה אורדמן מראש. הודעה

וכשנש מיידית, מפוטר שהוא לו
מס שאינה השיבה על־כך, אלה

שמן. שהוא מפני איתו תדרת
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יער. ולא דובים לא דנקנר:
 התבטאה עיתונאית כאשר ■

 תנועת־מולדת, דובר באוזני
 ״המיפלגה במילים כרוז, זאב

 ״תגידי אותה: תיקן הוא שלך״,
 שמיפלגה מכיוון שלך, התנועה

 תנועה ואילו פלג, מהשורש זה
קרימה." לנוע מלשון זה

 חברי מבין התל־אביבים ■
 והצגות) סרטים (על הצנזורה
 לירושלים, לעלות מעתה ייאלצו

 מוקדמות בהקרנות לחזות כרי
 מכי הסיבה: חדשים. סרטים של

 הצנזורה, לרכזת הורו בי־האש
 את מייד להפסיק דויד, סוניה
חב של במרתף הסרטים הקרנות

 כ־ גם המשמש ס,1ב1לךגל11 רת
 מכ־ החברה. של מחסן־הסרטים

 שאין שמכיוון טוענים בי־האש
 והסרטים יציאת־חירום, למרתף
המ ביותר, דליק חומר עשויים

 של במיקרה לשמש עלול קום
 ההקרנות כמלכורת־אש. שריפה

יו בטוח באולם מעתה יתקיימו
בירוש הצנזורה במישרדי תר,

לים.

 נאלץ הח״ס עלובי בהצגה ■
פי דודו הזמר הראשי, השחקן
 אבי את גבו על לשאת שר,

 טו־ של פרישתו ואחרי טולדנו,
זיל יותם מחליפו את לדנו,

 גרם בסחיבה המאמץ ברמן.
לכאבי־גב. לפישר

המשתת אחת בהמלצת ■
ה בבר, ריבקה במחזמר, פות
 לכירופרקטור(מומהה פישר גיע

ניים. דויד הד״ר לבעיות־גב),
 להורות היה יכול שלא המומחה,

 הסחיבה, קטע על לוותר לזמר
הנח לו ונתן הדואב, בגבו טיפל

 אדם לסחוב להמשיך כיצד יות
 פחות הכי שתזיק בצורה גבו על

ל כיצד שלו, לעמוד־השידרה
הנ בצורה אותו ולהרים התכופף

אותו. להוריד וכיצר ביותר, כונה
 לוי:- עמית ■העיתונאי

עריכת על אלה בימים שוקד פון

 שכטר־ (.ג׳ודי״ויהודית תה
ואלמנ זיו הלורד של אחותו מן,
 אברהם חבר־הכנסת של תו

 שכטרמן הגברת שכטרמן.
 ובהיותה ויסקי, לשתות הירבתה

לעי ניגשה מרומם, במצב״רוח
 לה ואמרה מפורסמת תונאית

 המכוער הדבר היא שלדעתה
בימי־חייה. ראתה שהיא ביותר
ב ארצות־הברית שגריר ■

ורע פיקרינג, תומס ישראל,
 למארגני הודיעו אלים, ייתו

 נויסדר של החגיגית הארוחה
 לא הם שלצערם אבירי־הנריל

בי בגלל לארוחה. להגיע יוכלו
 סרר־הי־ שונה השתתפותם טול

 ניתן ומקומם בשולחנות, שיבה
 לפני ביותר קצר זמן לאחרים.

 התוכניות השתנו הארוחה מועד
הודי והם ורעייתו, השגריר של
 להם היה לא אך בואם, על עו

 שאירחה הנהלת־המלון, מקום.
 ואורחיהם, המיסדר אבירי את

 חילופייס, למקומות להם דאגה
 אי־הנעימות מהם נמנעה ובכך

שבעניין.
האבי את שהכתיר האיש ■
 היה המיסדר של החדשים רים

עי של פנסיונר פומה, ז׳אן
 סגן־נשיא שהוא פאריס, ריית
 היה סומה בצרפת. המיסרר של

 ההכתרה, במעמד ביותר נרגש
ה בהכרזת פעמים כמה וטעה
הפ באחת המועמדים. של תואר

 החרב את הניף כשהוא עמים,
 בתיקרה פגעה היא מעלה, כלפי

שמעליו.
 מיסעדות לענייני הכתב ■

 אביטל את, הירחון של בחו״ל
 בטכס־ההב־ אמנם נכח עינבר,

 אך החדשים, המועמדים של תרה
תו את לקבל סירב הוא לדבריו

שה מפני הגריל מיסדר אביר אר
לטע מדי המוני הטכס היה שנה
 בתואר, זכו אנשים עשרות מו.

 היו לא אולי שחלקם למרות
לו. ראויים

 דגר, בת הריקוד להקת ■
בת־ הברונית של מיסודה
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 על לוותר נאלץ הוא שלו. הריקוד ובסיגנון בגמישותו, הנוכחים
לנתר. שניסה בכל־פעם בתיקרה פגע שראשו מפני קפיצות,

 האחרונות החזרות באחת ■
 שלגש הסאטירית התוכנית של

 אירעה מדינה בקברט הקגזינגת
 לבימאית משעשעת תקרית

 שילדה הבימאית, טל. עדינה
הבי כן, לפני קצר זמן בתה את
הני שאותו בערסל, בתה את אה
במק האולם. מפינות באחת חה

 השחקנית לחזרה הגיעה ביל
 היא אף שהביאה ברזילי, ענת

 לפני שנולד התינוק, בנה את
 אותו והשכיבה שבועות, שלושה

במ טל. של לבתה בסמוך לישון
 בכי הבימאית שמעה החזרה הלך
 בתה, שזאת בחושבה תינוק. של
 להסיר והחלה אליה ניגשה היא
כש להחליפם. כדי חיתוליה את

לפ גילתה היא החיתולים הוסת
 ברזילי, ענת של בנה שזה תע
החשי בגלל רק שלה. בתה ולא
התבלבלה. כה

 של רעייתו היימן, ליזט ■
 טסה היימן, נחצ׳ה המלחין

ל רהיטים להביא כדי לאיטליה
בכרמיאל. החדש ביתם

בן־עמי תמי הדוגמנית ■
 בדירתה, הקירות כל את שברה

 ועסוקה בתל־אביב, למד בשיכון
דירתה. של מחודש בתיכנון כעת

 שני, שושיק השחקנית ■
 ריבי בן־עמי, תמי הדוגמנית

 מאיר שלום ממישפחת מאיר
 של היחצנית דמלין, ורובי
 חברו צערבעלי־ח״ם. אגודת

 לאיסוף עמותה להקים כרי יחד
אמ לרכוש היא המטרה כספים.
ש בווטרינרים, שיאוייש בולנס,
 עזובות חתולות בעיקור יעסקו

ברחבי־הארץ.

 של מחאותיהם למרות ■
הפ הרבים, ידידיו ושל רופאיו

ה את גרבר יוסי השחקן סיק
 עליו, שנגזרה החריפה דיאטה

לפ שעבר אירוע־הלב בעיקבות
חודשים. שלושה ני
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