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 סילבר, לו של אשתו הקטנה,
מהצד. בהנאה בשניים הצופה

חו והעלה קומץ ליקט ״האומ״ץ
$• מץ״  שמואדביץ, מתי 0

 בא ראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל
שיפ ש. המשוררת, אשתו עם

 להד עומדת היא כי שסיפרה דה,
ש ספרי־שירה, שלושה ציא־לאור

מיד שירי ייקרא מהם אחד
• בר  שמו־ את כששאלתי • •

 בממשלה להיות זה כיצד אלביץ
 :המנכ״ל לי ענה גלגלים״ ״על

הרג לא הראש, חשוב ״בממשלה
• ליים״ •  יצחק עורד־הדין •

לכהו מכבר לא שנבחר טוניק,
 שעדיין סיפר מבקר־המדינה, נת
לירוש בני־מישפחתו עם עקר לא

 מתל- יום־יום נוסע ושהוא לים,
 מאניה, אשתו, לירושלים. אביב

סיפ במישרדו, לכן קודם שעבדה
 בעלה של מינויו שבעיקבות רה

 עבודתה את להפסיק נאלצה היא
לב יתחיל בעלי ״עכשיו :וצחקה

ה לאחריות באשר אותי.״ גם קר
 מבקר־המ־ בתפקיד הכרוכה גדולה.
מג שהוא טוניק מר אמר דינה,

ה־ המילים בשתי תפקידו את דיר

 לתל׳ מאילת שעברה היפהפיה סמדר המיקצוע. בתי פרק הדוגמנות,
 ובת■ ,ביטון גד של במסיבה האורחים הם מי לדעת רצתה אביב,

מי הוא מי לחברתה והסבירה מהם אחד כל על הצביעה שבע
לזגמנהכטה 11 ^ ש מ ,7^ ד מ ל

מסלול על הראשונים צעדיה את העושה האכזוטית, ג׳אמילי סמדר

ה משרת־הציבור את מאפיינות
וענווה״ ״עוז בריטי:
שמ יגלום, רעיה ויצ״ו, נשיאת

 מיכל את במסיבה לפגוש מאוד חה
ש ״למרות :רעיה אמרה מודעי.
 אין בניין באותו עובדות שתינו

נפג שאנחנו טוב מתראות. אנו
 במסיבות״ לפחות שות
התח תל-אביביים בתי־מלון שני

ועי חברי אירוח על ביניהם רו
התיי לעידוד רא־ש־הממשלה דת

אול־ את פתח הילטון מלון רות.

 כשהדוג־ ,בביתו 27ה״ יום־הולדתו את שחגג ביטון,
 גד, לחיו. על נשיקה מדביקה ג׳אמילי סמדר מנית
השידורים, לחידוש כעת ממתין השלום בקול שעבד

ש ס ד ר ת ם ש ס ש
גד קול״השלום תחנת שדרן של לראשו הכט שבע

 היא אשתי נפרדנו. לא מאז אבל
 כל! את ומתכננת מעצבת־אופנה,

 פאראגס; ביקש הערב בסוף בגדי.
האפר בפרי אותו לכבד ממארחיו

במיו מתלהב הוא שממנו סמון,
•1 חד : •  מאוחרת לילה בשעת •

ב קום יאחר שבוודאי לו אמרתי
 איתך, ״מה צחק: הוא אך בוקר,

 כדי בבוקר 7ב־ לקום חייב אני
ב ׳•>•!• הילדים!״ את להאכיל

ה את גם פגשתי מסיבה אותה
 לי שסיפר !טלית, יהודה אמרגן
 לארץ, פארגאס את הביא כיצד

 מנחה חיפש ״מישרד־התיירות
חשב בינלאומית. ברמה מפורסם

 או דייוויס, סמי את להביא נו
דוד גם טופול. חיים את

 תיז־ לצלילי הכנס, באי לפני מיו
 עמוסים ושולחנות צוענית מורת

 דיפלומאט מלון ואילו לעייפה,
 אם־ והופעת מסיבת־גולאש ערך
ב הבוקר. אור עד שנמשכה נים

 המיש־ חברי בלטו המסיבות שתי
ב פופולריים שחיו המצרית, לחת
 את !•!•<• האורחים בקרב יותר

 הינחה הוועידה של הסיום מסיבת
 את המגלם פארכאס, אנטוגיו

ה בסידרת שחום־חעור בר האגי
• והאץ׳ סטארסקי טלוויזיה • • 
 בלונדית לאשה נשוי פארגאס

 שני ומגדל טיילור, בשם נאה
ו ושחומת־עור קטנה בת ילדים:

• הבלונדית לאמו הדומה בן •׳ !•  ו
:סיפר אשתו עם היכרותו על

אשת־ לראשה חובשת נוצה, עטורקש שד קובע
בת־אדם. מרגלית והעסקים, הבוהמה

גדולה. בהתלהבות הערב כל וחוללה מרומם במצב־רוח היתה מרגלית

 לפתע בחנות. אשתי את ״פגשתי
 שנפגשנו לי והזכירה אלי ניגשה

 כשהייתי לילה במועדון פעם כבר
אותה, זכרתי כל־כך לא .18 בן

קול, אלינה היופייועצת
 של למסיבה באה

לראשה. קסקט בכובע ביטון גד

 אלא הסכמתו. את נתן שטייגר
 שהצליח פארגאס, זכה שבתחרות
 שחקן הוא מכולם. מהר להתארגן

בארץ.״ לטייל מאוד ונלהב נפלא,


