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 שלה, עורך־הדין הראשונה. טת
 תביעה בשמה הגיש ריפל, יואל
 בתל״אביב השלום מישפט לבית

 כתב־ הוגש לא עדיין לוזון. נגד
הגנה.
 הגיע עצמו גאון יהורם ■
 שעבר השבוע של הלילות באחד
 שותפו בחברת הנויסבאה, לפאב

משו יוסי למישרד־ההפקות
 בעל הצטרף השולחן אל לם.

 בעל שהוא טל, יענקלד! הפאב,
 ואיש־כושר בג׳ודו ארצי תואר
להת הוחלט כלשהו בשלב ידוע.
התח גאון ידיים. בהורדת חרות

 היה טל אותו. וניצח בטל, רה
 לו, הידוע שככל מכיוון המום,

 חזק יותר היה הוא רגע, אותו עד
נוס הזדמנות ביקש הוא מהזמר.

 — הזדמנות עוד והפסיד. פת,
השול יושבי כאשר הפסד. ועוד
סי הסבר, ביקשו הסמוכים חנות

בחוד באשמתו. בא שהכל טל פר
 את לקח הוא האחרונים שים

אינטנסי לאימונים גאון יהורם
והב ג׳, ברמת־אביב במכון ביים
חזק. נעשה פשוט חור

הת חשובים אירועים שני ■
 מבתי־הנד באחד במקביל קיימו

 מהודרת בסוויטה בירושלים. לון
 היה העליונות הקומות באחת
 יושב־ראש רייך*, סימור נוכח

 האירגונים של ועידת־הנשיאים
שהח בארצות־הברית, היהודיים

שהת אכרם, מורים את ליף
 בין בז׳נווה. ארצו כשגריר מנה
 בלט שם שהסתובבו החשובים כל

שבני מיצנע, עמרם האלוף
 רק שתה האחרים לחוגגים גוד

 העדיפו שהאחרים בעוד קולה,
 באולם־האירו־ ,במקביל ויסקי.

 אדרי רפי לשר נערכה עים,
 ליוד־ העדה ועד על־ידי מסיבה

 שימעון שר־האוצר אי־מארוקו.
 אדרי, אן־קלוד עם שוחח פרם
 שאותה הטרי, השר של אשתו
 אביה, עם מקשריו פרס מכיר

 בני־הזוג עמר. דוד המיליארדר
 הוא בתילבושתם. בלטו אדרי
ו חליפת־מישבצות־קטנות, לבש
 במיש־ ,משובץ מבד חליפה היא

גדולות. בצות
פא של חיי־הלילה מלכת ■
יהודיה ואלד, אוליביה ריס,
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עת כמלצרית. בדת  סיפרה צחור בתיאטרון. לתפקיד ממתינה היא נ
ראשה. של היומי בגילוח לה עוזר ברק, ראובן המנתח שבן־זוגה,

 אירגן ריבלין, רובי הטרי, נסת
 חבר־הכנ־ לו ועזר הרכב, כלי את
הנגבי. צחי החדש סת

מזכיר מרקוביץ, מירי ■
בש חגגה רבץ, יצחק של תו

ידיד של בדירת־הגג שעבר בוע
 הכתבת מנשר, כרמלח תה,

 סיום את הרדיו, של הצבאית
לתפ ויציאתה רבץ עם עבודתה

הבאים בין בארצות־הברית. קיד

 הגיע ושוטר הרעש, על השכנים
 עוצ־ את להוריד וביקש לדירה

ראו כתב־המישטרה מת־הקול.
 כתב- שהיה ומי שפירא בן

 ניגשו היימן, יוסי מישטרה,
 אבל לשתות. אותו והזמינו אליו

 לא אם איום: והוסיף סירב השוטר
 מע־ את יחרים הוא בשקט, יחגגו

רכת״הסטריאו.
משה ,80ה־ בן הצייר ■
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אנסקי. של מורו היה שאביו מרביץ, עמיקם עם השולחן ליד קרובות לעיתים יושב אנסקי ״אני!״

 בכנסת היתה רבה תכונה ■
 הסיבה: האחרון. שלישי ביום

 של בתו לוי, זיווה של חתונתה
 באותו שנישאה לוי, דויד השר
 שקלים. דרי לבחיר־ליבה היום

 בהתארגנות החלו חברי־הכנסת
חבר־הב־ לחיפה, לנסיעה המונית

 שי, נחמן הבר, איתן היו
 שי־ אלוף־מישנה דניאל, רוני
 ומיל־ להב לואי חפץ, מעון

הק ארצי ארצי. ושלמה כה
 שיר־ היום באותו למירי דיש

 בגלי בתוכניתו מיוחד פרידה
התלוננו בלילה 2 בשעה צה״ל.

רטרוספקטי שתערוכה קסטל,
המו את פתחה ציוריו של בית

 בבאר־ ישראלית לאמנות סיאון
 לפני ימים שלושה הגיע שבע,

 בעצמו ותלה התערוכה פתיחת
 בנ״ץ שלו. התמונות מרבית את

פוע־ מועצת יושב־ראש כרמל,

 ים־ ליד המלונות באחד ימים
וינוח. שישתזף כדי המלח,
כת אחדים חודשים לפני ■

 שוורץ ורדה התמלילנית בה
יהו הזמר עבור שירים שלושה

 יוני על־ידי שהולחנו גאון, רם
ידידו לוזון, אלי הזמר רועה.
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בארצות״הברית. ישראליות חברות־אופנה כמה מייצגת רודן ועבודה.

בווינה, ארוכות שנים אחרי שחזרה השחקנית 111ך
הת השחקניות חברותיה עם וביחד יוזמה, נטלה 111

והקוסמטיקה. האיפור אופנת בחידושי והתעסקה בבית״קפה מקמה

 בקבוק לו הביא באר־שבע, לי
 סיפר ואז האירוע, לכבוד ויסקי
 את הכיר 19 בן שבהיותו קסטל
 שהיה אוטרילו, מורים הצייר
לתע כלוט שיכור להגיע נוהג

 מהן, באחת בפאריס. שלו רוכות
 על הצביע הוא בגילופין, בהיותו

ש לקסטל ואמר מיצירותיו אחת
 במתנה. הציור את לו מעניק הוא

 מצעדו שנבהל מנהל־הגלריה,
 ואמר קסטל אל ניגש הצייר, של
 אוטרי־ של מדבריו שיתעלם לו

 ואינו שתוי שהוא מכיוון לו,
 במצבים אומר שהוא למה אחראי
כאלה.

דוא בלהה, הצייר, אשת ■
 בעלה של לנוחיותו רק לא גת

 שייראה כדי למראהו. גם אלא
 פתיחת־תערוכתו ביום במיטבו

שלושה שישהה לכך דאגה היא

בהקל לעזור התנדב רועה, של
 כדי השיר, ובקולות בנגינה טות

המת בשיר לבחור יוכל שגאון
 הגישו ורועה שוורץ לו. אים

הקל את גאון של לידיו אישית
לש הסתבר זמן־מה לאחר טת.

 אין טוב, שהחומר שלמרות וורץ
 היות כעת, בו להשתמש כוונה לו

 לחו״ל. וטס סרט מסריט והוא
 משולם, ליוסי אמרה שוורץ
 במישרד־ההפ־ גאון של שותפו

 גם לחכות מעדיפה שהיא קות,
 הנערץ שהזמר, כדי שנים 10

 בין משיריה. אחד יקליט עליה,
 בשם אחד היה השירים שלושת

 הרבה שלהפתעתה ברירה, אין
סי הטלוויזיה בתוכנית הושמע

 לפי לחון, על־ידי למסיבה בה
 השיר תוכן את רועה. של הלחן
 שהיא והלחן השם אך שינה, הוא

בקל־ שהיו. כמות נשארו הזמינה
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