
באבי וכלה בבגדים החל רבים,
שונים. זרים

 המצליחה אחרת ישראלית ■
 ה־ בת צורן זיוה היא בצרפת

 מעצבת- של ימינה יד שהיא ,28
מורני. יםום האופנה

 ויתרה לא מחלתה למרות ■
 דה־רוט־ בת-שבע הברונית

 של בהופעה נוכחותה על שילד
 הפטרונית שהיא בודדור, להקת
 11 בשעה הסתיים האירוע שלה.

ישי המשיכה והברונית בלילה,
ידי בחברת לנמל־התעופה, רות

 אורד■ ז׳אנט הרקדנית דתה,
 לחופשה המריאו השתיים מן.

השקט. האוקיאנוס מאיי באחד
 רונן, אלברט המלונאי ■

 ו־ קיסר, רשת־מלונות סמנכ״ל
 אר* האמריקאי איש־העסקים

 בן־זוגה שהיה מי דילר, תור
 בן־עמי, תמי הדוגמנית של

 ארוכה תקופה במשך עסקו
מהפכנית המצאה של בפיתוחה

 גורמים לחיות־בית. המזון בתחום
 מהזיכיו־ שרק להם הבהירו בענף

 עשויים הם המוצר למכירת נות
 דולא־ מיליוני בכמה להתעשר

 אך עצמם. המכירות מלבד רים,
 כסף ררש ההמצאה של פיתוחה

 הם השניים. בידי היה שלא רב,
 אולם העניין. על לוותר החליטו

 וכעת הרעיון, על ויתר לא רונן
מקומיים. משקיעים מחפש הוא

 האמריקאית בשגרירות ■
 מעטים אנשים. מאות עובדים
 להיקלט מאמץ עושים מתוכם
 שהצליח אחד הישראלית. בחברה

 על הממונה מילר, אנדי הוא
 באר־ ושהייה כניסה אשרות מתן

עב הדובר מילר, צות־הברית.
 24ה־ יום־הולדתו את חגג רית,

 בתל-א- שבמינדלי־ו״צםן בדירתו
בא מידידיו עשרות בחברת ביב,
 ומיעוטם ישראלים רובם רץ,

עובדי־השגרירות.
אוד׳ליאב■ זוהר
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 שיושבי בעוד ונרדם, הארוכים מהנאומים הוא גם התעייף זמן־מה
והלכו. ממקומם קמו התעצלו, לא שמסביבו השורות

 כמה לפני קפה־כסית. היה מחדש
 דירתה את השכירה היא חודשים
 שפתח שביט, גיורא למאפר

 הצליח שביט סטודיו. בדירתה
 לסטודיו שתבוא אותה לשכנע

 תיסרו־ לעצב כדי בשבוע, פעם
קות.
 אקירוב אלפרד הקבלן ■

 לקרוא כשהחליט רבים הפתיע
 שבנה להולכי־רגל, לגשר־עילי

 שם על בנתניה, הקניון באיזור
 מקבלני־ה־ אחד צלניקר, דובי

 לעני קבלן צלניקר, שלו. מישנה
הע במהלך נהרג ייני־מיסגרות,

לבניית־הגשר. בודות
מאו ממש שהיה השגריר ■

 כבן־ עצמו ושחש בישראל, שר
שגרי יוזן*, פרנץ הוא המקום,

 שהתגורר האיטי, של לשעבר רה
 ענפים קשרים ויצר בנתניה

 במיש־ קיצוצים במיסגרת בעיר.
 לוותר הוחלט הישראלי רד־החוץ

 בהאיטי. ישראלית נציגות על
 ממשלת־האיטי החליטה במקביל
לרו בארץ שגרירה את להעביר

מ יוזף טילפן השבוע בסוף מא.
 איש־החברה לידידו, רומא

 געגועיו את והביע כהן, עמוס
 ביקש זאת להמחיש כדי לארץ.
 מיספר־הטלפון את שייתן מכהן
 הישראליים לחבריו ברומא שלו

 הוא באיטליה. לטיול המגיעים
המלך. כיד לארחם הבטיח

 בתל־ ברחוב־שינקין בפאב ■
 בשם צעירה זמרת מופיעה אביב
מאמי חרשה עולה קש, סנדי
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 היא שסנדי יודעים מעטים ריקה.
הנור ובימים במיקצועה, חזנית

 באחד כחזנית תופיע היא אים
בירושלים. מבתי־הכנסת

 שמישלחת־עיתונ־ לפני ■
 לברית־ לא־מכבר נסעה אים

 עם חבריה התייעצו המועצות,
 בורשטיין. עוזי רק׳׳ח, דובר

 כחסיד ידוע בעבר שהיה הדובר,
 העלה לא כי עד ברית־המועצות

 אחת מילה אף להגיד דעתו על
לעיתו יעץ עליה, ביקורת של

 איש־ — קפה עימם לקחת נאים
 נייר־ ,וכמובן — טעמו לפי איש

טואלט.
 שהצליחו הישראלים אחד ■

 אל־ מעצב־האופנה הוא בפאריס
המעצ שגדולי שפיגל, יקים
 ביח סן־לורן, איב כמו בים,

 בשרותיו. השתמשו ודיור, שאנל
 על בציור בעיקר עסק שפיגל

 עבור בדים ובעיצוב בדי־משי
 בפאריס כוכבו אך רבות, חברות

ה השינויים בגלל קימעה דעך
 באחרונה האופנה. על עוברים

 היפאנים ביפאן. כוכב הפך הוא
זיכ מוכר והוא כישוריו, את גילו

למוצרים בשמו לשימוש יונות
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 ידידיו את מארח הוא הופעות מקיים אינו שבהם ובערבים תימני, לאוכל מיסעדה טובה בשעה
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