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כתב״הספורט. (משמאל), לרר משה עם ושוחחה בכדורגל, בקיאות הראתה גרונדמן באוסטרליה.

עד חידה אורלי פרשת
 הדים להכות מוטיפה יין

 ארצות- של המערבי בחוף
ת, האח המערכה אחרי הגיי

 מלכת- הפסידה שבה רונה,
ת המים־לשעבר  על החזקה א

 בעלה־לשע־ לטובת ילדיה,
בינ לפין. רון המנתח בר,

 האומנת לתמונה נכנסה תיים
ת,  מוחי־ אלמה המקסיקאי

 תביעת-אב- שהגישה קה,
ד הות לפין. בדוקסור מ

 על־ נאנסה היא לטענתה
וכ באיומי-אקדח, לפין ידי

נולדה, זה מאונס תוצאה
ולינט מרחיקה

לאונס הוכחות אין
ש. הבת לטענתה, מ  המחוזי התובע הודה האונס לגבי ל

 האבהות. על נטוש הדיון וכעת לתביעה, הוכחות די שאין
ק נידון אלה בימים  עלול הוא העליון. בבית-המישפט התי
ד כבומרנג לפעול  של אבהותו תוכח אם התובעת. מ

א לפין, הדוקטור  הילדה, על אפוטרופסות לדרוש עלול הו
ם שרק בטענה  את לספק מסוגל בעל-אמצעים, במעמדו, אד
ם צרכיה סיי  אותה שמציג כפי שאמה, בעוד הילדה, של הבסי

 לימודי את סיימה שבקושי ובורה, שקרנית היא סניגורו,
היסודי. בית-הספר
ת במקביל  לבית העירעור בהבנת חידה אורלי עוסק

נובטכר. בחודש יתקיים בו והדיון המישפט,
 מערכות, שתי עתה עד היו הזאת המשולשת במילחמה

לפין. רון הדוקטור זכה ובשתיהן

2695 הזה העולם

 מכוכבות אחת על־ידי שנרכש
בתוכ המסך על נראה שלח,1ש

מרו־ ביקשה מילר האחרונה. נית

הק את ארצה לה שתשלח דן
לטת.
₪ אדדליאב חודר דו; כעמי

 סאלח המחזמר למשתתפי ■
 נוח היה במיספר, 35כ־ שבת;
 התקיימו ההצגות כאשר מאוד

 להם היו שם הבימה. בתיאטרון
 ושלושה־ארבעה חדרי־הלבשה,

 לא־מכ־ בחדר. התחלקו שחקנים
 בארץ, לנדוד המחזמר התחיל בר

 שעבר, בשבוע הורעו. והתנאים
 במשך ההצגות התקיימו למשל,
בבאר־ נילת באולם ימים שבוע

להי נאלצו והמשתתפים שבע,
 אחד קטנים, חדרים בשני דחס

 מזיעים לנשים. והשני לגברים
 רק כי בזה, זה מתחככים יחד,
 מקבלים אבל לזוז, אפשר ככה
 יודעים הם טובה. ברוח זה את

 תיקווה יש ותמיד זמני, מצב שזה
יותר. נוח יהיה הבא שהאולם

 למע־ ציפתה רבה הפתעה ■
ידי־ מילר. שרד! צבת-הסריגים

 לקפה ובא לחג״הפטח ארצה הגיע הבינלאומי, הקריקטוריסט (במרכז),לוריא רענן
 שאול איש־הפלמ״ח היה הנוכחים בין בחבריו. לפגוש כדי בתל-אביב ״כסית"

שלו(למטה). קריקטורה וצייר קבועה בתנוחה להישאר לביבר הורה ועט, דף-נייר לקח לוריא ביבר.

 בארצות־הברית, וסוכנתה דתה
 רודן זיוה לשעבר נערת־הזוהר

שלה, שדגם טלפונית לה בישרה

ם ה ר ב א  (״אבר־ •
 אלוף טמיר, שה״)

 מי- מנכ״ל ולשעבר ),(מיל
רו ״הגנרלים שרד-החוץ:

יוד הם כי בשלום. צים
 מילחמהו״ מהי עים

ה י  נמןגפןעלשח-1•
 השחורים קני־התיגבור

 ״מי תל־אביב: מכבי של
ו יזם שיבוא מאמין היה

ו הנמיד הגלותי, היהודי
ח ליהודי ייהפף החיוור,

 ושחורד גבוה דש,
 סוחר• צנטור, וילי •

 מ- חרדי יהודי יהלומים
מי 250 שהציע ניו-יורק,

ה- עבור דולר ליון ת-  חבר
 האמריקאית תעופה

(ו איירליינס״ ״איסטרן
 מיט- בה ינהיג כי הודיע

 טייס, ״אינני כשר): בח
 בנק לקנות כדי גם אבל
פקידו״ להיות חייב אינך

 מעיין ישראל, נבחרת מאמן שהיה מי
 איי- רועי שקיבל יום־ההולדת בברכת

בפק ישירות שנשלחה אייזנברג, שאול השדרן של בנו זנברג,
לרועי. שנערכה הבר-מיצווה למסיבת מאוסטרליה סימיליה

שוויצו דויד


