
 אינם יםעשיר ★ וןבלונד מציג היה.,לילי״ ר!אי
שעה חצי ך1ת לציפי חדש דרכון * משלמים

לדיק מזמן הופך שרון אריאל
 בא היה מזמן אחר: השיב טטור.
סיכם אותו. והורג אחר גנרל

 מדינת־ את לייסד כידוע, רצה,
גיר אמר בארגנטינה. היהודים

היה כר, עשה אילו סאמט: עון

מצי היו והיום דנקנר: אמנון
 ליד. בשם מחזמר בלונדון גים

אהוד בת־ים עיריית ראש ■
 בקפה ישבו עיתונאים כמה ■
 חוזה־ה־ על שיחה וגילגלו נסית

זה הרצל. זאב בנימין מדינה,

£?££££![ ברשילטון מנשה
 תל-אניבים עם חגגו עורן־״דץ, הוא אף במכשיר־וידיאו), מחזיק

 עורן- גם איתם חגגו בטבריה. בבריכה הקיץ סיום את רבים
המייצג מישקפי־שמש), מרכיב בצילום, שטרוויס(מימין חגי הדין

 משמאל) פרי(בצילום מנחם איש־הרדיו אלפרון. האחים אחד את
 זאת. מנעו ילדיו שני אן במים׳ אירובי למחול להצטרף רצה

 עם פינג״פונג שיחק מימין) (למטה טלית יהודה האמרגן
 משמאל), (למטה כץ מרדכי עורד״הדין ואילו בתיה, רעייתו
שמש. לתפוס העדיף אלפרון, האחים את הוא גם המייצג
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שבו שלושה לפני לקה קינמון,
 ברע חש הוא בהתקף־לב. עות

 שתזמין מאשתו וביקש בביתו,
 לבית־החו־ כשהגיע אמבולנס.

 לקה אכן שהוא התברר לים,
 בכפר־ מחלים הוא כעת בהתקף.

המכביה.

כוכ קם, מיקי השחקנית ■
 בגפה סעדה קברט, המחזמר בת

 זוג בתל־אביב. המיסעדות באחת
או זיהה ממולה שישב תיירים

הת הם מנוח. לה נתן ולא תה,
 ולבסוף ובחייה, בעיסוקה עניינו

 לשולחן להצטרף נאלצה היא
שלהם.

 ערובה אינו אגדתי עושר ■
 של חבריהם נכחו בזאת לנדיבות.

 הבעלים נקש, רפי המיליארדר
 האמריקאית חברת־האופנה של

בא ישבו וחבריו נקש ג׳זרדאש.
בצ האופנתיים מבתי־הקפה חד
 מהמשקאות ונהנו תל־אביב, פון

 את כשביקשו שהזמינו. והאוכל
 להוציא נקש הזדרז לא החשבון

 מהנוכחים, ושניים ארנקו, את
 וסוחר־ כד!ן עמום איש־החברה

 נאמן, מנשדז הניו־יורקי הזהב
 הוסיף נקש החשבון. את שילמו

 אינם עשירים שאנשים בהומור
 מזמינים בדרן־־כלל כי משלמים,

אותם.
 ה־ אוהבת חופשותיה את ■

 לבלות שביט ציפי בררנית
הח היא שעבר בשבוע בלונדון.

אבי בעלה, בגפה. לטוס ליטה
 לנמל־ה־ אותה הסיע דקל, שי

 11 לשעה נועדה הטיסה תעופה.
 לנמל הגיעו ובני־הזוג בבוקר,

 לבדיקת־ה־ בבואם הטיסה. לפני
 חברת־הת־ של בדלפק דרכונים

 שתוקף לבדרנית התחוור עופה,
 מאי. בחודש כבר פג דרכונה
 לסניף להסיעה הציע אבישי

הס רמלה, בעיר מישרד־הפנים
 35 תור לנמל״התעופה. מוכה
 בנמל־הת־ בחזרה היו הם דקות
ש חדש, דרכון כשבידם עופה
 במישרד־ במקום בו לציפי סידרו

בש ללונדון יצאה והיא הפנים,
היעודה. עה

ביש לשעבר פנמה שגריר ■
 לא אדוארדו, אדוארדו ראל,
 וליועצת־ לידידתו לגמול שכח

 עזרא בת־שבע שלו הסתרים
 על־ידי שהודח השגריר, מנתניה.
 של שליטה נורייגה, מנואל

 לעריצו־ התנגדותו בגלל פנמה,
 במברי־ נורייגה של ותמיכתו תו

 של בשרותיה נעזר חי־הסמים,
שיע ,26ה״ בת מגלת־העתידות

בא שהותו במהלך רבות לו צה
 לארצות- ונסיעתו הדחתו עם רץ.

 אי־ שישמור הבטיח הוא הברית
 היא ימים כמה לפני קשר. על תה

בא שבועות כמה בן מסיור חזרה
 השגריר־ של כאורחתו מריקה,

 כמה גם נתנה שבמהלכו לשעבר,
תורת־הנסתר. על הרצאות

 להאמין קשה קצת אולי ■
 שבועות כמה בעוד אבל בזאת,
 איש־הקס־ את עם־ישראל יראה
 אורי והפארה־פסיכולוגיה מים

 בתשדיר־ מככב כשהוא גלר,
 לחילופין, או, לטלוויזיה, שרות

 בבתי־הקול־ שתשודר בפירסומת
אחראים המדינה. ברחבי נוע
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