
| ¥ |1■ ך1 ף|  ידיד לפניו הודה כאשר בארץ. עכשיו מבקר מניו״יורק, היהודי זמר״האופרה ח
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 ויינריב־ גיתית בימאית״הקולנוע אירחה מונטי את הבימה. על כאלה זמרים הרבה ראיתי מונטי:
בירושלים. גרמניים עיתונים של כתבת פונגר, אנה העיתונאית מימין: ״אווה". הסרט בימאית גורן,

 היססה לא היא גדול. מרווח יש
 וחזרה הצר, לפתח מבעד וזחלה

 בתה, לה ציפתה שם לאולם,
 אמה נעדרה מדוע הבינה שלא

ארוך. כה זמן במשך
 אלה סימה העיתונאיות ■

 אחרונות מיריעות אתגר ולאה
אתגר בטבריה. לסוף־שבוע נסעו

בס כשהגיעו במכוניתה. נהגה
 ביקשה פרדים, הערבי לכפר מוך

הק בתחנת־הדלק לעצור סימה
 לאה לאכול. רוצה היא כי רובה,

או עצר ואז ימינה, פנייה עשתה
 חד־משמ־ לה והבהיר שוטר תה

 עבירת־תנועה, עשתה שהיא עית
גם לה ייחשב זה הקנס ומלבד
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 להצטלם ומנסים בעיקבותיו הולכים צעירים כשמאות ונציה,
שהת למהומה עד שהיה סער, גדעון הזה" ״העולם כתב איתו.

מלוויו. של מחאתם למרות אותו צילם לכדורסלן, מסביב חוללה

 אי־ התווכחה לאה נקודות. כשתי
 אחרי לה. עזר לא זה אך תו,

 היא במקום חצי־שעה של שהות
הכ לכיוון מתחנת־הדלק פנתה
ה אותה עצר ושוב הראשי, ביש

 והבהיר עבירה, אותה על שוטר
 יעלה זה הנוסף הקנס שמלבד לה
הש נוספות. נקודות בשתי לה

 וכשהגיעו לטבריה המשיכו תיים
 מכוניתה את אתגר החנתה ליעדן
 גרוזנר, יורם המלון. בחזית
 לה אמר המלונות, לרשת יועץ
 מישהו כי לדאוג, מה לה שאין
 מכוניתה את להחנות ידאג כבר

 כמה כעבור יותר. מתאים במקום
 שפקחי־ לגלות נוכחה היא שעות

 42ב־ מכוניתה את קנסו העירייה
 אסור. במקום חנייה על שקל

 היא סוף־השבוע של בסיכומו
 שרק וגילתה חשבון עשתה

 עלו עצמה הנסיעה על הדוחות
שקלים. 150 כמעט לה

 הישראלי שחקן־הקולנוע ■
 ערבי לאב בן מר, ג׳וליאנו
 יהודיה ואם חמים) (סליבה
 להפתיע ממשיך מר) (ארנה

 בביתו שערך במסיבה ידידיו. את
 פני את קיבל השישי ביום בחיפה
 לחלוטין, עירום כשהוא אורחיו

 הוא שקוף. מבד צעיף ולמותניו
כש גמורה, בטיבעיות הסתובב

 ותוכניותיו. חייו על מספר הוא
 שחקן־התיאטרון היה אורחיו בין

 אש־ בחברת שבא עיני, מנחם
 המתחילה השחקנית תו־לעתיד,

 נהנו שהם נראה סיטין. שרון
 הערב במהלך עיניהם. ממראה

 על אותו ומרחו שמן לקחו הם
 הגדיל אף עיני השחקן. של גופו

 חלציו איזור את כשמרח לעשות,
 היפה כגבר הנחשב השחקן, של
הב מר הישראלי. הקולנוע 'של
 ערב־שבת שבכל לאורחיו טיח

כזאת. מסיבה יערוך

 התאספו נשות־צמרת 60 ■
 בארוחת־ להשתתף כדי במלון

 המעצב לכבודן שערך צהריים
 6ה- בן בנו רפאל, גרא. עודד

 אחת על־-ידי נשאל האופנאי, של
לע רוצה הוא מה העיתונאיות

 ענה להסס מבלי כשיגדל. שות
 אביו עם לעבוד רוצה שהוא הילד

 מדוע, כשנשאל מעצב. ולהיות
 למות, עלול שאביו השיב הוא
המבו האנשים לכל שקורה כמו

אותו. יחליף ושהוא גרים,

 שזוהר יודעים מעטים ■
הג הלהיט את שיצר מי לסקוב,

 את ייצג אשר הולה הופה דול
 לפני האיחויזיו! בתחרות ישראל

 ופיזמונאי מלחין הוא שנתיים,
 זכה שלו השיר ביותר. עסוק

 ברחבי־עולם, ביצועים בעשרות
מהתמ יפה הכנסה לו המביאים

 ומלחין כותב הוא כעת לוגים.
ומאי מצרפת הזמנה לפי שירים
היחי שהארץ סיפר לסקוב טליה.

בינל הסכם על חתומה שלא דה
 הבינלאומי האירגון עם אומי

 ארץ תורכיה, היא לתמלוגים
 לשיר גירסות ארבע כבר יש שבה
 שבתח־ הסיבה זוהי לדבריו, שלו.
 זוכה השנתיות האיחויזיון חיות

 ביותר המועט במיספר תורכיה
נקודות. של

הג נערכה בטבריה במלון ■
ש הרוסי, הלוליין לטובת רלה

 הפרסים את אנוש. באופן נפצע
 עו־ המבליס. מן אחדים תרמו

טי תרם סמוכה ציון רר־דין
 זכה זה בפרס בתיק־גירושין. פול

 ידוע, בליין אלעזרוב, אילן
 הוא רווק. מישרד־תיווך, בעל

 חתול זה במקום לקבל הציע
 נתנו לא אבל מהקירקס, מאולף

 יכול שהזוכה אמר עורך־הדין לו.
ולהת בחזרה, הזכייה את לתרום

אל 10 של התחלתי במחיר חיל
 אמר אלעזרוב אבל רולר, פים

 הזכייה. את לקבל מעדיף שהוא
שסמו הסכם, על חתמו השניים

גי בתיק אלעזרוב את ייצג כה
 יתרחשו אלה וכאשר אם רושין,

זמן. הגבלת ללא —
 הפגינה דוכסקי ■קארין

למ מדהים חידוש שעבר בשבוע
 חזית את האיטלקית: באופנה די

 מזלג, קישטו השחורה חולצתה
 של כסף, עשויים וסכין, כף

קוריאני. הוגו מעצב־העילית

השבוע פסוקי
מי איש־העסקים •  ר

ר, | מ פעי את המחדש או
על מכוניות, בייבוא לותו :

 לו שהיתה תקופת־השפל
 הלקחים ״אחד בעטקיו: ;
ש לפני ללכת שצריך הוא ן

לרוץ!״ מתחילים
 בן מלון, פאול •

האמ הבנקאים מישפחת
 82ב- שתרם ריקאיים,

דו מיליארד שנות-חייו
 על לצורכי־ציבור, לר '

 לנדיבותו הטיבות אחת
 אין ״לתכריכים הרבה:

כיסים!"
 בעלת ״ציפורה״, •

פע- על ב״חדשות", הטור !
ה לקראת פירסומי, לול

שה להסתדרות, בחירות
הצ המישמרת אנשי כינו

 מיפלגת״העבו- של עירה
ה המישמרת ״זאת דה:

 ה- המישמרת או צעירה
אינפנטיליתו״

 יתפוס שהרעיון משערת דונסקי
 אנשים בינתיים אבל כאן, גם

 בגלל ברחוב אותה עוצרים
לבגדיה. הצמודים כלי־האוכל

 התפרנסה חידה אורלי ■
 מכתיבת ארוכה תקופה במשך

 לישראלים בעיתון טור־רכילות
נט היא באחרונה בלוס־אנג׳לס.

 מישרד־ ופתחה הכתיבה את שה
 בתשדיר־ הופיעה היא שידוכים.
 בטלוויזיה, עצמה של פירסומת

 בעי- החדש מישרדה על וסיפרה
הש היא לסיום ובאנגלית. ברית
 של אוהבת, שהיא שיר מיעה

 רביץ. יהודית
■ אזדליאב הידר דון נעמי

 טימור משה איש-הרדיו על הנערצות השחקניות אחת
טי היא  איגוד- ערך בפאריס, ביקר הוא כאשר דייוויט. נ

האמרי כוכבת־העבר לכבוד מסיבה החרפתי השחקנים
 של בתה למסיבה: הסיבה רגיין. היוקרתי במועדון קאית

 שגרם דבר אמה, על אוהד לגמרי לא ספר כתבה דייוויס
 הגיע המסיבה אל סיפור־חייה. את בעצמה לכתוב לשחקנית

 לשעבר, ישראלית מימון, מרים ידידתו בזכות טימור
 קלאס. פירסט מדריך-הבידור של הבעלים בפאריס, החיה
 את ללחוץ ואולי דייוויס, לבטי קרוב להצטלם קיווה סימור

 לשחקנית, קרוב עומד כשהוא זו, תמונה רק יצאה אבל ידה.
ביניהם. מפרידה ומישהי
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