
בוועדה וחבר שנים, תשע מזה חבר-קונגרס שהוא צ׳ארלס הקונגוס חגר 71111111 ל 11
חברי-קונגרס שישה עם יחד לארץ בא רכש, לענייני של בחברת״ רוקד וילסון 11 -111111 (11

לריאד. המישלחת חברי המשיכו מכאן נוספים. וילסון, אלמגור. גילה השחקנית הטובה, ידידתו

איש־ עם שרקדה שניה, לית
 היא גם עימו מיודדת הקונגרס,

 אשתו סלע, שרה רב: זמן מזה
 הפרופסור מכון־וייצנזן נשיא של

 העדיפה שרה אך סלע. מיכאל
מדי, גבוה שאינו בעלה, עם לרקוד

של של11הנ
סיו בנ

 הריקוד בשעת להציץ שיכלה כך
 מתרחש מה ולראות לכתפו מעבר

דן. מלון של באולם־המסיבות
 לאיש־הקונגרם נתן המלון

כי לאורחים והגיש גדולה, הנחה
• נדיבה ביד בוד • ! •  ״כשהייתי ו

 אל- גילה סיפרה בארצות־הברית,״
ו הפתעה 'לי עשה ״צ׳רלי מגור,
 בארכיון מצור הסרט את הקרין

 היה הכבוד כשאורה הלאומי,
 כשהיתה לכן, פיסקו״. ג׳וזף
 בארצות־הברית, אלמגור עכשיו
 יעקוב המפיק בעלה, עם ביחד

 כי ושמעה אגמון (״יענקל׳ה)
לחב מסיבה לעשות רוצה וילסון

 את עצמה על נטלה בארץ, ריו
 מסיבה למענו ואירגנה המלאכה

בנאי, חיים לתיפארת

 בנאי, יעקוב הקריין של אחיו
 הגשש ושל בנאי יוסי הזמר של

 — שוב זאת עשה בנאי, •גברי
בתח השוכנת מיסעדה פתח הוא
 ובהתאם בירושלים, הרכבת נת

ל קרא הוא האחרון לצו־האופנק
 ״גם התחנה. העברי: בשם מקום

לעב תירגמו המשקאות שמות את
 אלא בדולרים, ידברו לא כאן רית•

 קורה מה מבין לא אני בשקלים.
מד לא בגין אפילו הזו, במדינה

8 בשקלים״ יותר בר  אוד־ •0
 ב־ המשרתת חיים, של בתו ללה,

 אלה בימים והתחילה גלי־צה״ל
ב שלה הקבע שירות תקופת את

תת־אלוף את במסיבה פגשה תחנה,
 כן־ (״פואד״) בנימין (מיל׳)

למ- יכול אתה ״אולי אליעזר.

(ב בנאי יעקב (מימין) בנאי חייםבשפע בנאים
 לכבוד במסיבה בנאי, וגברי מרכז)

למסיבה. בא לא הרביעי, האח בנאי יוסי חיים. של המיסעדח פתיחה

בובה בגו
הפריעה לא היא

 וילסון. צ׳ארלס הקונגרס חבר של ידידתו נראית
 אולם למסיבה, עימו באה האמריקאית ידידתו

הישראלים. חבריו עם הפגישה מן ליהנות לו

 מ־ ארוך־הקומה חבר־הקונגרס
 הוא וילסון, צ׳ארלס טכסאס,

ה את המזכיר לא־נודמלי, חתיך
ה הוא אין בנסון. בסידרה מושל
 אך בקונגרס, ביותר החשוב חבר
ענ על החולשת בוועדה חבר הוא
למסי באו כך ומשום הרכש, ייני
 אריק ,שר־ד,ביטחון לכבודו בה

יש והרבה לילי, אשתו שרון,
• אחרים ראלים • •  האורחים ׳

של ידידיה :סוגים לשני התחלקו

 על- שהתבקשה אלמגור, גילה
 המסיבה את לארגן וילסון, ידי

הק ואנשים חשבונו, ועל למענו
 דויד כמו בעיסקי־רכש, שורים
 ושות־ ידידו גבה־הקומה, קוליץ

שגי ייצמן, עזר של פו־לשעבר
 בגובהו עליו עולה וילסון כי לה

לעו >•!•<• סנטימטרים בעשרה
 כימעט נמוכת־הקומה גילה מתו

 וילסון, של בזרועותיו שנעלמה
• עימו רקדה כאשר • ישרא־ •

71 1|*| 1| בע־ עם שרקדה סלע, שרה ן!ך11|
י  נשיא סלע, מיכאל לה, י א *•

הרוקדים שאר את במבטה סוקרת וייצמן, מכון

 הכירה שרה טוב. בכל העמוסים השולחנות ואת
 במילחמת הראשונה האש בהפסקת וילסון את
ידידים. השניים נשארו ומאז הכיפורים. יום


