
 מזה החי וייס, ג׳רי הפלאסטי המנתח מקורית. במתנה זכתה ״כסית", קפה בעלת |¥|1ך1ך ךי|"ן \1
# 1 1 114|  ".1 ״כסית למכוניתו: מיספר שם ממישרד״הרישוי השיג בווירג׳יניה, שנה חצי /

 את הראתה צביה רצויות. אותיות הכוללים מיספרי־רישוי תשלום, תמורת להשיג, אפשר בארצות־הברית
 אריק משמאל: לביקור״מולדת. שבא באוקספורד, החוק של לפילוסופיה פרופסור צוקרמן, לעזריאל השלט
ביחד. להיותם 32ה־ יום־השנה את שני, שושיק אשתו, עם לחגוג כדי לבן, יין של בקבוק הביתה לקח לביא
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ןיך \ ו | ן י  הגיע המוקדמות, 70וה־ 60ה־ בשנות המוסיקליים המבצעים מגדולי שהיה הבלגי, הזמר \
 גולדהירש (משמאל). גולדהירש אילן בפיזמונאי באקראי ופגש חד־פעמית להופעה ארצה 1* 1\1 /

פופולרי. מאוד כשהיה שנים, 10 לפני בארץ שהותו בזמן בעברית שר שלואיג׳י השירים מילות את כתב

 יחצנית שלפיו העיתונים באחר
 הצביעה הראל, גילה האירוע,

 התפאורה. כיוצר ארמון רן על
 את הפירסום. את הכחישה הראל

 שני ערכו לאירוע התפאורה
צעירים. מעצבים

 שנות את שרואים מי יש ■
 הדרך, כתחילת לחייהם 60ה־

 של הראשונה הכוהנת סופה. ולא
 לוי־תג־ שרה העברי, המחול

 במונית, הימים באחד נסעה אי,
 שסיפר הנהג, עם בשיחה ופתחה

 לא זמן לפני נפטרה שאמו לה
המתק לוי־תנאי, .65 בגיל רב

 לו אמרה ,80ה־ לשנתה רבת
 היא 65 בגיל היתה היא שכאשר

 חשה היא כעת ילדה. עדיין היתה
 אשה תהיה היא 90 בגיל כנערה,
 לה יש ושעדיין שנותיה במיטב

הבאות. השנים 20ל־ תוכניות
הת חודשים ארבעה לפני ■

 במוסיאון תערוכת־פסלים קיימה
 וא־ הפסלת בתל־אביב. התנ״ך

 רוזנשטיין מלכה שת-החברה
 בת־שבע יצירתה על בפרס זכתה

בר־ אלעזר מהרחצה. העולה

| | |1י1ך ך*1\1| ך ך ך  הבעלים משלושת אחד (משמאל) \
את מאכיל ברמת״השרון, פאב של 11 1 11\ #11111/

 לשוטט נוהג החמור בעלי״המקום. של כקמע המשמש החמור
עצמאותו. את ומפגין לפאב נכנס הוא הרוח עליו וכשנחה בסביבה,

 התלהב המוסיאון, מנהל חיים,
 שתש־ כדי אליה ופנה מכישרונה

 ה־ בנושא חדשה בתערוכה תתף
בחו במוסיאון שתתקיים תנ״ך

 לו הודיעה רוזנשטיין אפריל. דש
 תערוכה מתקיימת שבמקביל

 היא אך בפאריס, בגלריה שלה
בתערוכה. השתתפות תשקול

ה ל!םטל משה הצייר ■

 בניו־ ,בישראל לסירוגין מתגורר
 כבר בארץ נמצא ובפאריס, יורק

לה אמור הוא חודשים. שלושה
המו בפתיחת אורח־הכבוד יות

 בבאר־ מודרנית לאמנות סיאון
 הנהלת־ בקרוב. שייפתח שבע,

 להציג אותו הזמינה המוסיאון
 של רטרו־ספקטיבית תערוכה

לשנת נכנס הוא השנה יצירותיו.

לחייו. 80ה־
 ההצגה של הצגת־הבכורה ■

 המיועדת בבית־הספר. מהפיכה
 למעט בשלום, עברה לילדים,

 בני נכחו בהצגה קטן. אירוע
 ואני השחקנים של מישפחותיהם

 הצר־ אשתו וביניהם שי־הצוות,
 רפי השחקן־בימאי של פתיה

את עימה שהביאה גולדורסר,

ע פסוק■ שבו ה
 מנותק בטלפון בזק חברת של מזורז טיפול על ״מעדיג", •

פרוטקציה!״ צריך לא קשרים, לו שיש ״מי בכיר: פקיד של
 ראשי־וזמטזת־המשולבים יו״ר קראי, ויליאם אדמירל •

 957־ שוגים מצליחנים ״גנרלים ארצות־הברית: של (הרמטכ״ל)
!״997־ - לא־יוצלחים גנרלים מהזמן.

 שמאחורי מה על העולמית, ויצ״ו נשיאת יגלום, רעיה •
טוב!״ מוציאים טוב, ״מכניסים כבשלנית: הצלחותיה

 באחר החודשים. חמשת בת בתה
 בבכי, התינוקת פרצה הקטעים

 האם להשקיטה. היה ואי־אפשר
 והיניקה למיסדרון יצאה הנבוכה

נרגעה. שזו עד התינוקת, את
 אנריקו הנודע הזמר ■

 באופן לאילת הגיע מאסיאם
 בא שהוא סיפרו מקוךביו מפתיע.
ול לעודד כדי מפאריס במיוחד

 מאג־ אחר שלו, קרוב לחבר עזור
ה־ באילת, הבולטים שי־החברה

 מבן־גל ביקשו הם יוצאת־דופן.
ישר שבוע־אופנה להם לארגן

 זאת היתנו אך בקפריסין, אלי
 לא האירוע שעניין אחד: בתנאי
בג המקומית, לעיתונות יודלף

דרי לפי ביטחוניות. סיבות לל
 שגריר לרפז, אהרון של שתו

 לצוות הוצמדו בקפריסין, ישראל
 שומרי־ראש •לקפריסין שהפליג

 אמצעי־ביטחון וננקטו רבים,
כש־ שהותם. בזמן ביותר חמורים

 של לבר אחד לערב חזר הטיפש־עשרה, בנות אליל הזמר,
 הזמר בקאריירה. התחיל שבו מקום ״פינגווין״, המועדון 11 11\

המקום. את עזב שעה ואחרי משקאות, ומכר הבר מאחורי עמד

אמרי תיירת של באונס מואשם
קאית.
 של בביתה צילצל הטלפון ■

 ן■3 שליוה האירועים מארגנת
 מכון־היי־ אנשי היו הקו על גל.
בקשה ובפיהם הישראלי, צוא

 קיבלו ארצה חזרתם לאחר בוע
 טיב־ ואנשי־ציוותה בן־גל שלווה

שא בקפריסין, מהשגרירות תב
 קיטעי־עיתונות מצורפים היו ליו

בקפריסין. האירוע על רבים
אודליאב■ חדד,ד דד; נעמי

ק סי טי ל ה ט 1!־1ד נ
 הגיש דותן דודו הבדרן

 אלף 75 בסד תביעה השבוע
 של המפרסמים נגד שקל,

 בגלל בארץ, סובארו חברת
 נטילת ללא בשמו השימוש

 בתחום־הפרט פגיעה רשות,
 הקשר, מתוך דבריו והוצאת

וולגארית. בהדגשה
 ציל־ אחדים חודשים לפני

בא מישאל לצייד אליו צלו
 באיזו ושאלו העיתונים, חד

 אמר דותן נוסע. הוא מכונית
 ״ל* השאלה ועל שבסובארו,

 מתאימה היא ״כי ענה: מה!"
שלי." לטוסיק

 צילצל היום באותו עוד
 וביקש תשובתו על לו הודה החברה, של הפירסומאי אליו

 רגע, באותו שמיהר דותן, נוסף. לפירסום בה להשתמש רשות
היום. למחרת ישוחחו שהם לדבריו הציע

את ולמרות התקיימה, לא השיחה  לגלות דותן נדהם ז
 את שלם, עמוד על ובעיתון־בוקר, צהרונים בשני מכן לאחר

 הוא שילמתי," המכונית, את קניתי ״כאשר שלו. התשובה
ישלמו!׳' שהם בשמי, משתמשים כשהם עכשיו, ״אז אומד,

268013 הזה העולם




