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 ★ לגזזפין גורבאציוב ראיסה שבין הדימיון על
בפאבים המופיעה חזנית - בתל־אביב חידוש

ה סיפר אמריקאי עיתונאי ■
ה הפרלמנט כינוס שבעת שבוע

 אל ניגש הוא החדש סובייטי
ה: ל ר מ א בו ו צ׳ א ב ר הגו ס אי  ר

 שבעלך הטוענים צירים פה ״יש
 לג׳ו־ דומה ושאת לנפוליון דומה
 נפוליון, של אשתו ג׳וזפין, זפין.״
 הרבה, בשאפתנותה ידועה היתה

 ראיסה שלה. בעיסקי־האהבה וגם
 הכתב של בזרועו אחזה התרגזה,
 המדברים הגברים ״זה ואמרה:

זה!" את ״תרשום והוסיפה ככה!״

בעי הופיעו שעבר בשבוע ■
 על גדולות מודעות־אבל תונים

 תמי של הפתאומית פטירתה
 של בתם ,21ה־ בת שטיינמץ

חב שטיינמץ, ומי מיאלה
 ושותפיו־ בורסת־היהלומים רי

גיר מעצב־האופנה של לעסקים
 שסיימה תמי, אוברזון. עון
חו כמה לפני הצבאי שרותה את

 על רוח־חיים ללא נמצאה דשים,
 על־ידי שלה חדר־השינה ריצפת
ידוע לא גורם־המוות שלה. החבר

 דום־ בין נעים והניחושים עדיין,
 האירוע ביום סמוייה. למחלה לב

 בחופשה תמי של הוריה נמצאו
הצ רבים ובמאמצים בקורסיקה,

 ארצה הגיעו הם לאתרם. ליחו
 אוברזון ששכרו. פרטי במטוס

בי הוא בפאריס. עת באותה שהה
אר והגיע שם פגישותיו את טל
הראשונה. בטיסה צה

 רכשה חודשים כמה לפני ■
התעשיין של אלמנתו לוי, בבי
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 להירגע ממנה ביקש המנוסה בעלה למטה). (בצילום הצלחה, ללא אן ממנו, להתחמק ניסתה היא
הצילום. על דעתה להביע.את זכותה על עומדת שהיא לו ענתה היא אן מהצלם, שתתעלם לה ואמר

 דירת־הפנטהאוז את לוי, ג׳ימי
ה סלקון, יעקב איל־הבשר של

ג׳ רמת־אביב בשכונת ממוקמת

 אלג׳ירי, ממוצא שהיא לאנט, גור
 פולני. ממוצא הוא פלאטו

הס־ ארוכה תקופה במשו ■

11117111! ! ך ו ו י ן ו ץ  הב בהצגת איש־המיסתורין היה ו
11.1 ■1 / 1X11/111 בין ״טיול החדש המחזה של כורה 

 שהתעניינו היו המעצמות. בין הקרה המילחמה שנושאו העצים",
ציפו עמנואל לברכו. ניגשו הפוליטיקאים שכל האיש, מיהו לדעת

כזה. דבר יש במרחב. לפירוק־הנשק הוועדה יושב־ראש הוא רי

 לדירה כניסתה עם בתל־אביב.
הג פנתה וכאשר הטלפון, נותק
 לברר כדי בזק לחברת לוי ברת
 שחש־ לה נודע הניתוק, סיבת את

הקוד הדיירים של בון־הטלפון
חו שלושה במשך שולם לא מים

 הדיירים מסרבים לדבריה, דשים.
 החשבון, את לשלם הקודמים

 משא־ומתן איתם מנהלת והיא
 שעד החליטה בינתיים כך. על

 את תבלה היא יסודר, שהעניין
במונטה־קרלו. הקיץ

 ננסי המוסיקלי המעבד ■
 ה־ בן שאביו מאוד שמח ברנדם

 לעיירת״הנו־ חברים עם נסע 78
 ה־ אך נוישטאט, הגרמנית פש

 בהרבה נגמרה הזאת שימחה
 יצא בערב החמישי ביום עצב.
 ידידים, בחברת בעיר, לסיור האב

 זמן תוך ונפטר ברע חש ולפתע
הרופ על־ידי שהוגדר במה קצר,
כדום־לב. אים

פלאטו־שרון שמואל י
 בכישוריה עניין באחרונה גילה

 בארוחת- אשתו. של המוסיקליים
בסב בביתם השניים שערכו ערב

 אנט מאשתו פלאטו ביקש יון
 הבטיח הוא באידיש. שיר שתשיר

תק של לאור הוצאה יממן שהוא
 את להקדיש ושבכוונתו כזה, ליט

 אסתר אמו, לזכר התקליט
1בני השנה. שנפטרה שייביץ,

 ־0כ יובל מעצב־האופנה תובב
 מא־ אסוף כששיער־ראשו סין-
 הוא שעבר בשבוע בקוקו. חור

לעו מחלפות־ראשו., את קיצץ
 שר יואל הפסנתרן־בדרן מתו,

 בקוקו, שיערו את לאסוף החליט
ה השנתיים במשך שגידל אחרי

זו. למטרה שיער אחרונות
 ויולט המהוללת הספרית ■

 שנים כמה לפני עשתה דלאל
לע והתחילה מיקצועית הסבה

 זכתה ואף בעיצוב־פנים סוק
שעיצבה המקומות בין בהצלחה.

ע פסוקי ס ש ה
מל יהודה הד״ר •
 טיב על ב״חדשות", צר,

 של שבפיו העברית הלשון
 הוטג- ״פיסוק רביו: יצחק
 אח לו שאין תחביר טושי,

רע!" לו שאין וניקוד
 במיש־ בכיר פקיד •

 ״ליפאן היפאני: רד״החוץ
 אל״ף, מסוג משק יש

 בי״ת מסוג רמת־מחייה
 גי־ מסוג ופוליטיקאים

מ״ל!״
 כהן: יזהר הזמר •

להס למדתי אפס ״מגיל
 כאילו במידבר בקוץ תכל
פורח!" שישן הוא
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