
שהקליטה הפיליפינים, נשיא של פילגשו
שלהם, חדר־המיטות אירועי את בחשאי
במסיבת־עיתונאים מכריזה

לבסיס נמלטה
חיל־האוויר

 ב־ הוריה אצל לביקור שנה כעבור דובי
דיפ בדואר אחריה, רדפו ארצות־הברית,

 כן המאוהב. הנשיא של איגרותיו לומטי,
ש הוריה, עבור טיסה כרטיסי זוג הגיע

לביקור. הנשיא כבוד על־ידי הוזמנו
ש שדובי, — הרומן להט כך כדי עד

 וכלל, כלל וחסודה תמימה נפש היתר, לא
ני על לחשוב מקום שיש להאמין נטתה

ב להתבטא נהגה מקום, מכל כך, שואין.
קרובים. ידידים פני

זו. תוכנית בפני עמדו מיכשולים שני

סיטי. קרזון היא הפיליפינים בירת *

 אפי־ דובי קתולי, היה הנשיא — הראשון
 אשתו — יותר חמור השני, סקופאלית.

אימלדה. מרכוס, של

אווהפרון
הפיליפינית

 בזכות ציבורית דמות הינד, ימלדה
ב פרון אווה כמו בפיליפינים, עצמה

מבו לא יפהפייה היא בארגנטינה. זמנו
לא משקל. בעלת ואישיות היום, עד טלת

 ולהש־ ממנה להתעלם אפשרות כל היתד,
ליכה.

ל שהחליטה היא זו היתה — להיפן
במשי והצליחה — מדובי להיפטר בסוף
ל ביחס סלחנית היתה כלל בדרך מתה.

שו שאינו בעלה, של האהבים הרפתקאות
 הינד, היחידה וחולשתו מעשן, אינו תה,

 א־מלדה, לדעת דובי, אולם היפה. המין
 עם שלה הרומן שנות שתי לאחר הפכה,
 אימלדה סתם. מפלירט יותר למשהו בעלה,
מפילגשו. להיפטר מבעלה תבעה

ש גם ייתכן הלחץ. בפני נכנע הנשיא
כך, או כך מדובי. כבר עייף היה סתם

אמ שחקנית בינזס, דוביהפילגש
במ ידועה לא ריקנית

ותפארתה. הדרה במלוא מופיעה — יוחד

 המדינה. ברחבי התפוצצו התאווה אנקות
ב יצאו לנשיא המתנגדים השמאל כוחות

 ניכר כוח התגבש בפרלמנט מחץ. התקפת
מבו לא בצורה נפגע מרכוס חקירה. שתבע
טלת.

רא־ משומרי חולייה להילטון שיגר הוא

בימס דובי
 כמוני מי נפלא. הוא — ך״מיטה
ה כ רי צ ל  שלוש אלי בא היה הוא לדעת. ״

ב להירגע מאוד אוהב הוא ביום. פעמים
,.״אשד חברת

שהתקיי עיתונאים במסיבת זו, הכרזה
 גרמה במנילה הילטון במלון לאחרונה מה

 הפיליפינים.״ של הראשית בעיר לשערורייה
 קולנוע שחקנית היתד, הדוברת בעוד שכן

מפו לא אך וסקסית יפהפייה אמריקנית,
 הרי — בימס דובי בשם במיוחד, רסמת
המעניי הפרטים את סיפרה שעליו האיש

 הפיליפינים, נשיא מאשר אחר לא היה נים
מרכוס. פרדינאנד

ב טענותיה את חיזקה שהיא עוד, מה
הש שלה, האהבים מפגישות מוקלט סרט

 הקלטה המרותקים ם העיתונא בפני מיעה
 — פרזידנטליות ולחישות אהבה אנקות של

ה ביקוריו בעת לדבריה, .הקליטה, אותן
שלה. בחדר־המיטות הנשיא של אינטימיים
 דייה מסעירה הפרשה היתר, לא וכאילו

 נופך עוד לה שהתווסף הרי לכשעצמה,
 אחר לא לתוכה השתרבב כאשר פיקאנטי,

 ובעצמו בכבודו האפיפיור של שמו מאשר
מאהובתו. להיפטר לנשיא סייע אשר —

 שר־ההגירה הרומן. את לסיים החליט הוא
 ב־ דובי של בדירתה התייצב הפיליפיני

ה את לצאת שעלי־ לה הודיע הילטון,
ארץ.

תשו־ היתה טפשה,״ זבובה לא ני *ץ
 את ארזה היא הסוערת. היפהפייה בת

 חיל- מבסיסי באחד להתגורר עברה חפציה,
מנילה. ליד האמריקני האוויר

ה בפיליפינים מופץ החל זמן באותו
ה של מאבקו את המתאר נדהרליקה, סרט
 השנייה העולם מלחמת בימי מרכוס נשיא

 דובי הפיליפינים. את שכבשו היפאנים נגד
 אך הראשי, התפקיד את בסרט שיחקה
 הפיר־ במודעות שמה הופיע זאת למרות
פס על קולה, גם זעירות. באותיות סומת

 פיליפינית. נערה של בזה הוחלף הסרט, קול
מל כרבע על פיצויים תביעת הגישה דובי

דולר. יון
שומרי־הראש
מאיימים

 שהיא מכן לאחר קצר זמן זה יה
כינ במנילה, שוב והופיעה חזרה ן ן

 מפורסמת תונאים מסיבת־ע אותה את סה
 ההקלטה מכשיר את והשמיעה בהילטון,

מיטתה. תחת קבע דרך ששכן
 אלמוני

פרד בשם
 הנשיא של פילגשו היתה כימס ובי -*

 במסיבה ״פעם, שנתיים. במשך מרכוס |
מבו גבר מישהו בפני הציג מכרים, בבית

 שוחחנו לי. אמרו פרד,׳ את ,הכירי גר.
 נשק ללכת, עמדתי כאשר בחצות, ורקדנו.

אמר. אותך,׳ אוהב ,אני פרד. לי
 כשנפגשתי בינינו. הרומן התחיל ״כך

הנ שהוא לי גילה והוא למחרת, איתו
 למישמע האמנתי לא מרכוס, פרדיננד שיא

חופ לעצמו ירשה במעמדו שאדם אוזני.
כזו?״ שיות

נסעה שכאשר כך, כדי עד פרח. הרומן

הפיליפינים, נשיא של אשתו מרכוס, אימלדה מעניקהלאפיפיור נשיקה
 שערן המסע במיסגרת במנילה, האפיפיור ביקור בעת

 של ביקורו זה היה מרכוס. הפיליפינים נשיא — באמצע הרחוק. המזרח בארצות מכבר לא
היפהפיה. פילגשו לו גומה אשר הביזיון מן הנשיא את הציל אשר האפיפיור

.1 4 0 1- ^ *7 1 7 
?17040 ע״ג#


