
מה רידיאר .,מיס ח1ו נוו  חו
באוהל הסובית המוסיקה לשמע

 בארצות- הישראלי השגריר
למ הגיעה לא עליזה הברית.

 שהיא הודעה ושלחה סיבה,
 ממש זמן באותו אך מצוננת.
 בוושינגטון, במיססרה נראתה
- שערה. את מסדרת כשהיא

 חתימת אחרי במסיבה ■1
 באוהל שנערכה הסכם־השלום,

נוכ הלבן, הבית מידשאת על
 נשיא של הזקנה אמו גם חה

 דיילי־ ״מיס ארצות־הברית,
ניגנו כאשר קאו־־טר. אן״

■  יראו* שר-הביחון, אשת |
לעצ נדר נדרה וייצמן, מה
 הסכם־השלום חתימת שעד מה

 מצריים. תכשיטים רק תענוד
 הגיעה כבר לטכם־החתימה

תכשי עונדת כשהיא ראומה
ישראליים. טים
 המיש־ של השהייה בעת ■1

 בוושינגטון, הישראלית לחת
 אשת בגין, עליזה הוזמנה

 נשים למסיבת ראש־הממשלה,
אשת עבדון, רבקה על-ידי

 של הוועד״המנהל וחבר עורך־הדיןנאט אהרון
 ביותר נרגש היה רשות־השידור,

 אחרי שנערכה במסיבה כהלכה והתבשם באירוויזיון, ישראל מזכיית
 ריקוד ובין אשתו, עם הערב בל במשך רקד פאפו המופע.
 מדוע, להם והירצה שהכיר מי כל. את תפס לריקוד
השנה.״ ישראל של ביותר החשוב האירוע זה ״האירוויזיון לדעתו,

 הוא אף היה רשות־השידור, יושב״ראש
 בלהט ורקד האירוויזיון, מהצלחת נרגש

 בבוקר למחרת רק המופע. אחרי שנערכה במסיבה אשתו, עם רב
 ״הללויה״, ועל האירוויזון על ביקורת דברי משמיע ירון החל

ההצלחה. לכבוד החוגגים מראשוני היה האירוויזיון שבערב למרות

מתח־ הצעות״עבודה עשרות קיבלה כבר בינתיים אשר האירוויזיון, של המנחהאחי ירדנה
באירוויז־ הופעה תיכננה בינלאומיות, ומחברות־תקליטים באירופה נות״שידור

 אולם בחירות. הופיעה גם וכך (משמאל), סגולה ושימלה (מימין) לבנה שימלה :שמלות בשתי יון
 בשמלות לבושות מחוץ־לארץ הלהקות אחת חברות משלוש שתיים כי הבחינה היא ירדנה של להפתעתה

הלבנה. בשמלה רק להישאר צמח, יוסי עם אחת בעצה האחרון, ברגע ארזי, החליטה לכן זהות. כמעט

 אחרי גם שלו האמנים את שכח לא האירוויזיון, של מאנשי״האירגון אחדמיזוחי נסים
הש ברשות״השידור, הוותיקים העובדים אחד מיזרחי, המופע. שהסתיים

 והתיישבה מלרקוד התעייפה הנורבגית הזמרת כאשר ב״הילטון״. המופע אחרי שנערכה במסיבה תתף
משקה, ובקבוקי אוכל צלחת כשבידיו מיזרחי, אליהם ניגש שלה, הפרטי החבר עם יחד הריצפה, על

 נרדמה ברקע, ערבית מוסיקה
 השמיעה ואף מייד, הישישה
נחרות.

 ל- הסבו מסיבה באותה 01
 לשעברים שני אחד שולחן ייד

 קציר, אפריים ישראליים:
 ויצחק לשעבר, נשיא־המדינה

 לשעבר. ראש־הממשלה רבין,
ו התלוצצו האחרים האורחים

הלור כ״בית השולחן את כינו
ישראל.״ של דים
מ מוחלטת בהתעלמות ■1
 רות זכתה לשעבר הבעל צד

ב בוושינגטון הנמצאת דיין,
 הסכם־ חתימת בזמן שליחות.
 דיין, משח כאשר השלום,

 לבית ויצא נכנס שר־החוץ,
 הנכונות, המסיבות ולכל הלבן

 היא גם שהיתר, מרות, התעלם
ה הזמן. כל במשך בסביבה

 שלא מילה, החליפו לא שניים
 הזמין לא שדיין כך על לדבר

 ריש־ לאירוע אף גרושתו את
 י?}ל, אחד. ולא־רישמי מי

 זאת, לעומת שם היתד, בתם,
בשימחה. אמה את ופגשה

 שטוב יודעת יעל אגב, 0!
 כאשר טוב. משמן טוב שם

שהו בזמן אנשים אל טילפנה
 הציגה בארצות־הברית, תה

 אף דיין״, ״יעל בשם עצמה
 שיאזן לדוב נשואה שהיא
רבות. שנים כבר

המבוקשת'ב החלטורה 01
 ואנשי- פוליטיקאים אצל יותר

 בארצות- ההרצאה היא ציבור
 המרצים רשימת בראש הברית.

 והמרוויחים ביותר, המבוקשים
 סופר־השואה נמצא ביותר,

דולר 4500 המקבל דיזל, אלי

נמ הסדר, לפי אחריו, לערב.
א חבר-הכנסת צא ב  אכן, א
 השגריר לערב, דולר 3000 עם

 די" שימחה בעבר, הישראלי
 ויצחק לערב 2000 עם ניץ,

הסכום. אותו עם רכין
 אנ־ שני בין התערבות 0

תחתו הנושא על שי־עסקים
 צבי הפירסומאי את זיכתה נים

 במדליית־זהב, רק לא קדמון
 המפרסמים איגוד בטאון מטעם

 בבקבוק-ויכד גם אלא אותות,
 נועזת ממודעה התחיל הכל קי.
 קרמון שרצה תחתונים, של

המיי החברה מנכ״ל לפרסם.
 סטרינסקי הלל אותם, צרת

נו כל־כך שמודעה האמין לא
הקור לב על תדבר אמנם עזת
 זכתה היא להפתעתו אך אים,

 מדליית־ קיבלה ואף במחמאות,
מודעות־הצבע. כל בין זהב

ם ל עו ה ה 2171413 הז


