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ביתן. אשר המו׳׳ל של חברתו אשכנזי, יונה לידו: לשבת. הבדיחמין כמו לפחות

 הכריעו מראדונה ולתעתועי קיוויתי
 יוסי הח״כ ביניהם מהאורחים, חלק

 שמיהרו בן־נר, יצחק והסופר שריד
 הילל מנוסי דידי המסיבה. את ועזבו

 כי ואמר האלקטרוניקה שיכלולי את
 ניתן בזכותו רק וידיאו, שיש .מזל

תרבותית." לפעילות לצאת
 את מחפשים ששמו לספר, באשר
 חלקו כי בגאווה המחבר סיפר גואלמן,

 והיתר התגשמו, שכבר נבואות כולל
בעתיד. להתגשם העתידות נבואות
העיתו עם הסתודד לונדון ירון

ד זאב נאים  סאמט וגדעון שי
 הוצאת־הספרים בעלי ואילו מהארץ,
זמורה אוהד הספר, את שפירסמה

 ממכובדות נחת רוו ביתן, ואשר
 עזב אנסקי אלכם השדרן האירוע.

 עם לברד, ובא חגה ביום ירושלים את
 חייו אנסקי שרי. הסימפאטית אשתו
 היה קינן עמוס של בספר כי ואמר,
יין. יותר

דר הנוכחים בין שהועברה עצומה
 קיום לאשר תל״אביב מעיריית שה

 ברצון: חתמו וכולם במקום, בית־קפה
 הוא בעיות. אין — ,זי׳יץ נגר זה ״אם
הנוכחים. אחד אמר מ..." לי יוצא כבר

 את דנקנר אמנון נשא סיום לקראת
 אר־ ״נשיא והכריז: הפוליטית צוואתו

 מזיע אני אהיה, לא כבר צות־הברית
מאור־הזרקורים."

קצפת עם
 השבוע נערכה חגיגית הצגת־גאלה

 בביצוע שוורים, ללוחם לבלדה
 במשותף הספרדי, חיטאנו תיאטרון

 הפלמנקו רקדנית לאו, דליה עם
בנאי. ויוסי הישראלית,

 התקיימו שאחריו והמסיבה המופע
נווה־צדק. באמיפתאטרון

 עוגת־ סיפקה במסיבה ההפתעה את
 ספרדית, רקדנית בצורת ענקית קצפת

 המפיקה להגיש היתה אמורה שאותה
 הרקדנית של לידיה עציוני מרים
הת ללאו, להגיע תחת לאו. דליה
 ונחתה עציוני של מידיה העוגה עופפה
ה השגריר של בירכיו על בהיפוך
 אגירבנגואה. לופז סדרו ספרדי,

במ התאושש אך לרגע, נבוך השגריר
 עליו התנפלה גדולה כשפמליה הירות,

מיכנסיו, את וניתקה
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ילדיהם. שני בגידול כיום עסוקה אילנה שוורים. ללוחם בלדה בהצגה
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ך ך ד ך ך י מרו־ היה בן־אמוץ של מצב״רוחו בן־אמוץ. דן בעלה, של 11/|1 1 הקרוב חבת המברך, בחברת אמנון, העיתונאי של אשתו ך
חברו. ספר לצאת שהוקדש הערב, כל לעודקיו שהזרים הרב היין בשל אולי

 יוצאת* העוגה הספרדי. הריקוד כוכבת שהיא ראלית
 ואז אחדות, שניות עוד זו בצורתה נשמרה הדופן
החדש. הספרדי השגריר של בירכיו על מעדנות נחתה
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היש־ לאו, דליה עבור במיוחד שנאפתה הרקדנית,

שגריר

1*11*1 | |1| |  בזכות לבכורה באה לילי בחיים. להם שמפריעה צלחותיהם על העמיסו ובעלה ך
שאותה הפלמנקו, רקדנית לאו, דליה עם קשריה והפיט* האגרולס הגבינות, את |1 1111 / /

שתיהן. של המשותפת הקוסמטיקאית אצל הכירה היא שהדיאטה נראה לא נדיבה. ביד שחולקו ריות


