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ם סוד ס ק ט פארה של ה ס  כבר פו
חד בהרכב לך מוכר מיו  של ה

שיונר) השמפו והמעצב(קונדי
 עכשיו פוסט. פארה של
שה ת פברזיה חברת לך מגי  א

ם סוד ס ק שלם ה  לגופך, המו
 טבעי אוריינטל, בניחוח

ם שני של ומשכר ם: מוצרי שי חד
 טואלט דה או •

לגוף. דיאודורנט •קולון
חי ת עכשיו ק  פארה תכשירי כל א

ם תיי ר ק חד במבצע היו לחגים! מיו
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 מודעות קבלת
העיתונים לנל

י ר י ח מ ה ב כ ר ע מ ה
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8 ל שבאו המעטים בין 1
 גולדמן נחום הד״ר הלוויית

הו הפרופסור היה שעי  ליי־ י
ץ. ה למראה גיחך הוא כוכי

 והמיטפחות המיצנפות כיפות.
ב שהשתתפו הגברים ששמו
 כשנשאל ראשם. על הלוויה

 :אמר גולדמן. על דעתו מה
 — גדול לכבוד זכה ..הוא

 מדינת- נפילת לפני להיקבר
ישראל.״

 שימעון המערך ח״כ 8
ש הראשונים בין היה פרס

 המוסדות מחצר במכוניתו באו
 ג׳ורג׳, המלך ברחוב הלאומיים

הקבו לטקס הארון, הוצב שם
 הסתיים כאשר בהר־הרצל. רה

 למורת־רוחו נאלץ, הוא הטקס
בסבי וריכבו נהגו את לחפש

ארוכות. דקות במשך בה,
 ארצות־ שגריר אשת 8!

 לו״ סאלי בישראל, הברית
 למקום מאוד מיהרה איס,

 שבו הרכב הארון. הונח שבו
 תל־אביב־ירוש־ בכביש נסעה

 120מ־ גדולה במהירות נע לים
לשעה, קילומטר

 רונלד נאום בעיקבות 8'
 והקולות הגדה עתיד על ר״[

 ארצות־הברית כאילו בישראל
 סיפר ישראל, בענייני מתערבת

 דומה מיקרה על פרס שימעון
 גולדה י זזיתה כאשר בעבר.
נפ היא ראש־ממשלה. מאיר

 ארצות־הברית שגריר עם גשה
לוות דאז, בארץ ר, וו כו  כר
 אינה שישראל באוזניו וטענה
 ענה האמריקאים. של גרורה
הצבענו אמנם ״אנו :ברבור
 אך עצמאותכם. בעד בשעתו
 מכירים אתם אם היא השאלה

ארצות־הברית.״ של בעצמאותה
 שערך בקבלת־הפגים

 שרון, אריק שר־הביטחון,
 קספר האמריקאי, לעמיתו

ר,  ורה, גם נכחה ויינכרג
 היא שרון. של הקשישה אמו
 מלון של ללובי לפניו באה

 וכשהופיע בתל־אביב, הילסון
ל ניגש הוא לילי, עם השר
 אותה והכניס לה נשק אמו

לאולם.

 מהסבת מרוצה שלא מי 8׳
 לגני הירקון פארק של שמו

שע של על־שמו יהושע,  יהו
ץ  תל- עיריית ראש רכינוכי

המע ח״כ היא לשעבר, אביב
ה רך׳  של אלמנתו גמיר, אור

ר, מרדכי מי  העיריה ראש נ
 העירה: היא לרבינוביץ. שקדם
 רבי- את הנציחו איך ״תראו
 יו־ !״לבעלי נתנו ומה נוביץ

 של ועדת־החינוך שבת־ראש
 בכיכר שבחרה זו היא הכנסת
שנק כפרוייקט־הנצחה, אתרים

נמיר. כיכר בעלה על־שם רא
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 בביטחון לטעון יכול ליפשיץ
ב בלילות. כוכבים רואה שהוא
 התעורר הוא שעבר מרס חודש

 לאשתו, והסביר שטוף־זיעה
 שחורות רואה שהוא לאה,

 כך על לדבר ושעליו בכוכבים
 למחרת טילפן הוא מישהו. עם

 רכין, יצחק .העבודה, לחי׳ב
להי וביקש מעריך הוא שאותו

 בערב־ בדחיפות. איתו פגש
שה ליפשיץ סיפר ראיונות

 עשר בת לשיחה נפגשו שניים
הו דקות חמש כעבור דקות.

 שתבטל למזכירתו רבץ דיע
 לו, שיועדו אחרות פגישות
 וחצי. שעה לליפשיץ והקדיש
 שעומדת באוזניו יטען ליפשיץ
 על שנכפית מילחמה לפרוץ

 תפרוץ לא היא אם ישראל.
 תפרוץ מוגבלת, ותהיה בקרוב
 תהיה ובה באוקטובר, אחרת

״הס ורוסית. סורית התערבות
תפ המילחמה שאם לו ברתי

השתת בה תהיה בקרוב רוץ
 ורוסית חלקית, סורית פות
 לא שהוא טען רבין לא.״ כלל

חל סורית בהתערבות מאמין
שלו כעבור מלאה. אלא קית
 מילחמת פרצה חודשים שה

שניתן טוען וליפשיץ הלבנון
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