
אנשים
שכוליות מיץ  א

פרסי ושטיח
ה גם היה צה״ל אלופי של מצב־רוחם

 ב־ לחזור שנאלצו עד כל־כן מעולה שבוע
 אחורה. שנים כמה עוד שלהם צ׳יזבאתים

 נזכר דייצמן, עזר האדוף אג״ם, ראש
 את להשאיר דגניה אנשי את שיכנע כיצד
 בחיל- הוד, מוטי שלהם, המשק חבר

 בפני הופיע החיל, מפקד אז וייצמן, האויר.
 מוטי ״אם ואמר: בדגניה החברים אסיפת

 אנשים רק שם ישארו בחיל־האויר, יישאר לא
 מרדכי אלוף • עלי!״ הסתכלו — כמוני
 כיום, חיל־האויר מפקד כידוע, שהוא, הוד,

 שיכנע כיצד צ׳יזבת לוייצמן, חייב נשאר לא
לא המשקים באחד החברים אסיפת את הוא

 לקבלו שבאה דרור, של לנערתו חיל־האויר
ל חושבת היא מתי היתד, בשדה־התעופה,

 9 לחתונתם. ולהזמינו הבטחתה את קיים
 חנה היתר, סיני במידבר צר,״ל של אורחת
, ן רו  נצחון, במיסדר כקריינית שהופיעה מ
 את שניצל אמנון, בכורה את עימה הביאה

 מצרי מיג שיירי על התיישב ההזדמנות,
 ראש־הממשלה, של הצבאי יועצו • מרוסק.

 עסק ידין, יינאד הרב־אלוף, הפרופסור
 נסע ידין הסורית. ברמה קרה זה בצילום.

 משה נסעו בו המוביל, הג׳ים מאחורי בג׳יפ
 צפון פיקוד אלוף רבץ, יצחק דיין,
לוי אלעזר (דדו) דויד  כל אשכול. ו
 ששני עד נדחתה לעצירה ידין של בקשה

 ניאות ואז נטוש סורי טנק ליד הגיעו הג׳יפים
להצ ניאותו ויושביו להעצר המוביל הג׳יפ
היה דיין של דעתו לפי ידין. על־ידי טלם

סיני כמידכר ובנה מרון חנה
לידין לירות 200ו־ לדולק תואר לדיין, שטיח

 בחייל. השירות מן חבריהם את להוציא
 ואמר: באסיפה הוא הופיע הוד של לדבריו

יישא בחיל־האויר יישארו לא אנשיכם ״אם
 עלי!״ הסתכלו — כמוני אנשים רק שם רו
 אנשים באמת הם אלה חיל־אויר אנשי •

ה העלה כאשר עליהם. להסתכל שצריכים
 נולן, יצחק הטייס את הוד מוטי שבוע
 סרן מדרגת העיראקי, השבי מן שחזר

 מיץ לחיים! השניים שתו רב־סרן, לדרגת
מקי נסיבה למצוא אפשר אולי אשכוליות.

 בדרך בהליקופטר אירע שזה בעובדה לה
 • לתל־אביב. גולן, הוחזר בה יריחו, בין

 השני, המוחזר הטייס זבה שונה לטיפול
מפקד של הראשונה שאלתו דרור. גדעון
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האנ תסרוקות עלולות למה חייה הוכחה
להביא. 20ה־ המאה של (והחיות) שים

 מן לגבות הנוהג לידין, כדאי המפרך המסע
 כל עבור ל״י 200 הבינלאומית העיתונות

הפ חיכתה עצמו לדיין • מצילומיו. אחד
 מפואר פרסי שטיח זה היה אחר. מסוג תעה
 יהודי סוחר־שטיחים במתנה לו הביא אותו

הש לא זה דבר צנוע. כאות־הוקרה מטהראן
 שחייבו בלוד, המוכסים על רושם כל איר
 איזלן הסוחר, מלא. במכס שטיח־המתנה את

 לשלם כלל הצטער שלא הודיע אסיל,
לישראל. הולך הזד, הכסף גם הלא מכס.

 שוטפת אשה
אלמנה חה ו מזני

 אח הזהיר בה באו״ם, שבהופעתו אחרי
 הוכיח לא העתיקה, העיר סיפוח מפני ישראל

 כראון, ורג׳׳ג הבריטי, שר־החוץ עצמו
 שטיפה כנראה קיבל ישראל, של גדול כידיד

השוט כי להניח יש הביתה, כששב רצינית
 לונדונית יהודייה סופי, אשתו, היתד, פת

 בראון נזדרז למחרת כבר אופן בכל כשרה.
 במיוחד אישיים נימוקים ״מתוך כי להצהיר

 מעוניין להיות מאד טובות סיבות לי יש
 של שונה מיקרה • ישראל.״ של בשלמותה

 בנק נגיד מיקרהושל היה משפחתית השפעה
 בדיוק הורביץ. (דולק) דויד ישראל,
 דוקטור־כבוד של תואר קיבל שהוא בשעה

ן העיתונאי בנו, קיבל ,בהר־ד,צופים  (דע־ ד
 באוניברסיטת דוקטור תואר הורכיץ, דוש)

 כבוד של תואר היה לא שזה רק אוכספורד.
 דבר זה הרושם • אמת. של תואר אלא

 מתגלה לפחות כך זאת. בכל מאד, חשוב
ה את השנה שרכשו הלקוחות מרשימת
 בין .600 מרצדס גרמניה, במכוניות מפוארת

 האפיפיור כמו טובים קאתולים הלקוחות:
 אנטוניו פורטוגל ורודן השישי פאולוס

קומוניס ;סאלאזר דה־אוליביירה
 בע־ וסתם ומאו־טםה־־טונג כטיטו טים

 קנייטה ג׳וטו קנייה כנשיא לי־אמצעים
 • קאלאם. מאריה ר,אופירה וזמרת

 צריכים שם, בעל להיות מספיק לא זה
לאח שהופיע אחרי להתנהג. איך לדעת גם

 טיילור אליזכט של שער צילום רונה
 מכתב־ למערכת הגיע אמריקאי, בשבועון

 רב. ברוגז שנוסח הקוראות אחת של תלונה
 שבועון כיצד להבין יכלה לא המתלוננת

 צילומה את שערו על שם עצמו, את המכבד
 קברו את לטפה דואגת שאיננה אלמנה של
טוד). מייק (היהודי המנוח בעלה של
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רמת-גן עצמאות, בקפה

בדואר. יישלחו הזמנות

טל מוצרי סדרת

 והרעננים היפים מהמובחרים הבית, עקרת לך מוגשת
 מיץ עגבניות, מיץ המערבי, הגליל משקי שבפירות

 המיצים ושני מישמיש לפתן אשכוליות, מיץ תפוזים,
:החדשים

ובננות תפוזים מיץ
ובננות אשכוליות ומיץ
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