
 מרשימותיו
 שלמבקר
מסעדות

 כיתות שלוש רק סיים ביטון ציאדלי ת״כ
אותו לאכול רוצה הציבור כי מתלונן ושר־האוצר

 אורח! בחברתי היה הפעם
 ן ומבין ותיק ידיד מצרפת,

 ע־|0המ וביין. בארוחות גדול
 ובמידי למחמאותיו, זכתה דה
 התפע־̂' את פרנסוא הביע חד

 סירה׳ ״פטיט מיין |לותו
 ומעולה' הדש אדום יין [זהו
 הת־ן והוא כרמל-מזרחי, |של

 העיקרית,^ למנה נפלא אים
 ברוטב. בקר צלי
 יין' עוד טעמתי מכבר לא

 ״טינטה כרמל, של חדש
 שול־ יין הוא גם )אמרלה״,

 מנד אני משובח. אדום ״חני
 בפני האלה היינות על ליץ1
 כדאי הטוב. היין אוהבי כל1

 השמות״ את לזכור ןלכם
האלה. החדשים

פטיט
סידה

וטינטה
מילה א
מיטיבים

את
הארוחות

מזרחי כרמל יילקג' לציזזוונרון ווו6ר*׳ תיקג•

ארנון, יעקוב ד״ר 8
 בימי האוצר מנכ״ל שהיה מי

 מייד כי טוען אשכול, לוי
 ישיבת־ על ששמע אחרי

 בענייני הממשלה של < הכשל
ה שכל ברדיו ישמע הכלכלה,

 התפטרותס. את הגישו שרים
 לגמרי, כטבעי לו נראה הדבר

 כי לו נסתבר דקה כעבור אי
ה הממשלה שרי על מדובר

 ת־ ■ד, את שהגישו אמריקאית,
 קאר■ ג׳ימי לנשיא פטרותם

 מיש־ על ארנון של דעתו טרי
 ״אני ארליך: בימי ■רד־האוצר

ב שמתרחש במה מתבייש
אוצר.״

 שנערך בערב־ראיונות 8!
 חבר־הכנ־ נישאל בגיבעתיים

 כואב מה ביטון צ׳רלי סת
 השבוע ״כל צ׳רלי: ענה לו.

בקבוק וחיפשתי לשוק הלכתי

אר שימחה שר-האוצר, כי
 ״מה באוזניה: התלונן ליך,
 בציבור, אותי אוכלים יהיה,

 בסעודה.״ משתתפת את וגם
 אתה איך ״הבט :קצב לו ענתה

 לאכול מסוגלת אני ניראה.
?״ אותך
 ירושלים, ראש־עיריית 81
 של קבוצה אירח קולק, טדי

 מארצות- פוטנציאליים תורמים
הש להשיג קיווה :מהם הברית,
 של הבינוי בתוכנית׳ תתפות
 בארוחת־צה־ ממילא. מיתחם

 השתתפו לכבודם, שערך ריים
אלי השיקום, הברת מנהל גם

התוכ וארכיטקט רונן, עזר
ה בתום ספדי. משה נית,

ש למלצר, קולק הורה ארוחה
 ״כי לרונן, החשבון את יגיש

 בחברה״. כסף הרבה לו יש
הייתה הארוחה כי השיב רונן

 בידו האוחז דידי לבין הרג בין עומד בתמונה הנראה מנוביץ,
 לאחר רק סרב• דידי אך לבנו, סנדק להיות ממנו ביקש בתינוק,
 בסנדק, פעמים שלוש שמשמש מי ההלכה, פי על כי לדידי, שהוסבר
שניים. עוד מחפש הוא ועתה הסכים, גן״עדן, שערי בפניו נפתחים
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 אחד של בבריכה שהתקיימה קוקטייל למסיבת הגיע מגבירי״קול,
 תנ״כיים, ובסנדלים בג׳ינס הסתובב הוא בתל״אביב. הפאר ממלונות

 השולחנות אל ניגש כראוי, יעבדו שלו הקול שמגבירי להשגיח כדי
 יחסי- אשת אליו ניגשה אז אולם לאכול. והתחיל לעייפה העמוסים

 יכול אתה ״אולי :פסקני בקול לו ואמרה המלון של הציבור
 יראו כך כל ולא חשוך, כשיהיה ואז, החשיכה, רדת עד להיעלם

 הבריכה ממירפסת אך הגיב, לא מירון למסיבה.״ תחזור טוב,
 ורז׳נסקי, יוסי השחקן ובבעלה, אור שימרית בתמלילנית הבחין
 נטל היסס, לא הוא מהמלון. רחוק לא שפת־הים, על שישבו
הזוג. בני עבר אל אותם וזרק במסיבה, לאורחים שהוגשו סברס

 לא לכן ביזבוז, שיל אורגיה
 והם־ קם הוא בעבורה. ישלם
 לחתום נאלץ קולק ואילו תלק,

החשבון. על תחתיו
 לשעבר לנדאו, אלי 8
 של עוזרו והיום מעריב כתב

 שרון, אריק שר־החקלאות,
ש בחגיגה חמוץ־פנים נראה

 הקבלן המלונות, !איש ערך
 כשנשאל מיזרחי. בצלאל

 לפני כי ׳גילה, הדבר לסיבת
נבלו כששהה ספורים, ימים
ה במועדון להמר החליט דון,

״ב קרזון. המפורסם הימורים
 ״אך גילה, הרווחתי,״ התחלה
הרווחים עם להסתלק במקום

 המראיין מצאתי.״ ולא ישמן
 שמן בקבוק שלף אותו, הפתיע
לו. והגיש לשולחן מתחת

 כי צ׳רלי, גילה כאשר 8!
 בביס־ כיתות שלוש רק סיים
 אנשים לעברו צעקו יסודי, ספר

הת אז קריאות־בוז. ׳מהקהל
 גיבעתיים, עיריית ראש ערב

ה את והרגיע ירץ, יצחק
 יש אחד ״לכל באומרו: קהל
 לצ׳רלי גם להתבטא, .זכות

ביטון.״
בישר גרמניה שגריר 8!

 ב- הרצה שיץ, קילאוס אל,
ש ההרצאות ערבי מיסגרת

 אדליד, כן־עמי מארגן
 לקשרי־חוץ הוועדה יושנדראש

 תל־אביב. פועלי מועצת של
בעב הרצאתו את פתח שיץ
 ועבר במהלכה התעייף רית,

 התנצל הוא האנגלית. לשפה
 ולומד עולה־חדש ״איני ואמר:
 רוצה אני לכן יום, יום עברית
 אנגלית.״ קצת עכשיו לדבר

 מרגיש הוא כי שיץ, סיפר עוד
ב מאשר בארץ יותר בטוח

 יתמיד מוקף הוא שם ברלין,
בשוטרים.

 ראיונות ערב באותו 81
 סברת־ קצב, ת נהיה גילתה
 ויושבת־ראש לשעבר כנסת

בהסתדרות, לצרכנות הרשות

 ח״כ מבעלה, שלה המייגע הגירושין ממישפט קימעה לפוש החליטה העיתונאית,ו1נ מיוה
 בת ליי ויינגרטן. ליי הראשונים, מנישואיה בתה עם ולבלות נוף, עקיבא הליכוד

 עם ירדה לביקור, ארצה הגיעה ארצות״הברית, טקסאס, ביוסטון, ואחיה אביה עם המתגוררת ,18ה״
בעיר, בצוותא מבלות השתיים נראות עתה לתל״אביב. בחזרה ועלתה סוף בים טבלה לאילת, אמה
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