
 תחילה בהרצליה. פיקרינג,
 קשרים להפעיל שוורץ ניסה

 האמן, נכשל. אך תוצרת־בית,
 מקשטות המיוחדות שאותיותיו

הח בירושלים, בית־הנשיא את
 כשנזכר ידיים. להרים שלא ליט

 את מפארת מיצירותיו שאחת
 לבית טילגרף הלבן, הבית כתלי
 מיידית להורות שיועיל הלבן,

 להזמינו בישראל לשגרירות
הנכסף. לאירוע

 מישרד״החינון־־וה־ מנכ״ל ■
 שמואלי, אליעזר תרבות,
 יום־העצמאות במסיבת הפתיע

 מש- ,השגריר בבית האמריקאי,
 המצרי מיופה־הכוח עם נפגש

 פתח בסידני, מוחמד בישראל,
 כל את והותיר רהוטה, בערבית
פעורי־פה. הסובבים

 החייכנית רעייתו ננואה, ■
 במקום הסתובבה בסיוני, של

 נעוצה הסיבה ומתוחה. טרודה
 ובא הקרב המצרי ביום־המהפכה

 החגיגות אחרי ביולי. 23ב־ —
ש שעברה, בשנה הראוותניות

 עוגת־ את שהנחית מסוק כללו
שוב ממרגרינה, ופירמידות החג
להפ כיצד ראשה את נגואה רת

השנה. המוזמנים קהל את תיע
הבי סמנכ״ל מנע, דויד ■
 משה של מקורבו הלאומי, טוח

ש שר־העבודה־והרווחה, קצב,
 של כמועמדו תכופות הוזכר שמו
 הביטוח־ מנכ״ל למישרת קצב

 התפטרותו אחרי בייחוד הלאומי,
 לא מהתפקיד, ברוך ניטיב של

 יתמנה הוא זו. מישרה יקבל
שרות־התעסוקה. כמנכ״ל בקרוב

* בדק דפנה

 לפני יחדיו בילו — הקודמת אה
 מפני וכהגנה בכינוס, שנים כמה

 אותו את נשאו אף טרוריסטים ^
מוניקה. עצמו: שם־כיסוי "י־

 היתה ארד על השמירה ■
 מקום בכל הפעם. גס מרשימה

ש צנועה, פמליה אותה סבבה
שוט שתי קפטנים, שני מנתה

חיי וארבעה אזרחי בלבוש רות
לים.
 שפורסמו בתולדות־החייס ■

 נכתב הקונגרס, משתתפות על
ועוב ״מורה היתר: בין ארד, על
 נחתה אחד יום סוציאלית". דת

מורים, מישלחת במלון בחדרה
לעזרה. ובקשות תשבוחות מלאי

תשורה עימה נשאה המישלחת ^
מחרוזים, כולו העשוי דגל — *

ל ארד הספיקה טרם עבודת־יד.
בבי וזכתה מהביקור, התאושש

 עובדים של מישלחת נוסף: קור
סוציאליים.

יוני, בחודש קיץ, מרי ■
 ושאר רבים אנשי־ציבור נתקפים

ב מסויימת. באי־נחת מכובדים
 שיחות־טלפון מגיעות הבא שלב

חברים השונות: לשגרירויות
 < מי וכל השגרירים, של קרובים 5י**

בהז לזכות במה? לעזור. שעשוי
 חגיגות למבול׳ הנכספות מנות

 החלים הלאומיים ימי־העצמאות
 ביולי(יום־העצמאות 4ה־ ביולי:

 (יום ביולי 14ה־ האמריקאי),
 ביולי 23וה־ הצרפתי) הבסטיליה

האמן־ המצרי); (חג־המהפכה
 שוורץ מיב׳ל החדש העולה
 שלא מכיוון דומה, אי־נחת נתקף
 הזמנה שלו בתיבת־הרואר מצא

שנ האמריקאי, ליום־העצמאות
 של בביתו והדר אח״ם ברוב חוג

תומם ארצות־הברית, שגריר

 בארץ התקבלה מבלגיה, וחצי 14ה״ בת האירוויזיון זופתקים סנדרה
 למרות בארצה. מישפחת־המלובה נצר לפחות היתה כאילו

 לשעות עד בתל-אביב ובילתה וכסוסת־הציפורניים הקטנה עייפה לא הצעיר, גילה
 של מצדו משה שלא סנדרה, אחריה. נשרך מלווים של אריך בשזנב מאוחרות,
 מעין להרחיק העת כל דאגה ולמעלה), למטה (בתצלומים לה שהוצמד המתרגם

 פאב הילדותית. תדמיתה על לשמור כדי לגמה, ממנה היין כוס את המצלמות
 גיטרה. בצורת ענקית גלידה עוגת לה הכין הכוכבנית, את אירח אשר המיסבאה,

 כשפצחה אולם מלוויה. של בעזרתם בשימחה, המוסיקלית העוגה את טרפה סנדרה
ובוגרת. מנוסה אשה של בחן זאת עשתה היא משמאל), (בתצלום בריקוד הילדה

■ ■ * * * * ■ ■ ן
י *י

בגין ושמו
למ חילק זזו! שנה לפני •
 דולר. מיל־ון 14 צדקח טרות
 הוא מיליון. 16 — שנתיים לפני
יש לעצמו. זאת להרשות יכול

.......::־ 50 ממעיט, בא־;־־׳ דו.
 ניו־ יהודי פטרי, מילטץ זהו

 1368 של שרשרת בעל יורקי,
 ברחבי זולים לבגדים חנויות

 הג-ע 83 שבגיל ארצות־הברית,
 את לקהת יבול ש״אינך למסקנה

איתף". זה
להו מספיק שאינו מה לכן.

אל — הרביעית אשתו על ציא
 דוגמנית ספרדי, דוכס של מנתו
 בהווה, חיות־בר וציידת בעבר
 עשרות בכמה ממנו צעירה שהיא
 על פטרי מוציא — טובות שנים

הזולת.
 20 של שנתית קיצבה למשל:

לאלמ ימי-תייה, לכל דולר, אלף
 בעת שנרצח ניו־יורקי שוטר נת

 פטרי, של תפקידו(אביו מילוי
 שוטר היה מרוסיה. מהגר

 רולר אלף 30 ולמשל: בעצמו).
 בסרטך שחלתה צעירה לריפוי

הדם.
שהוא כפי או, אחר. ישראלי עליו, רבת־עמודים בכתבה

בגין למנחם ״נתתי זאת: מנסח גילה נידיורקי, בירחון־יוקרה
 לרא־ רץ כשהוא דולר מיליון לישראל*•׳ תורם גם הוא כי פטרי

מבן לאחר אבל שות־הממשלה. דולר מילית שישה רק ולא —
והוא פרס שימעון את היכרתי אלא. בירושלים, ספורט למרכז

אז לישראל, טוב יותר לי נראה לפוליטיקאי מיליון גם לדבריו,
מיליון:״ לו גם נתתי לפוליטיקאי ומיליון זה ישראלי

 עם פטרי של קשריו אגב,
 בדולארים מסתכמים אינם בגין

 של לכלב־הבולרוג גם בלבד.
 וזה, בגין, בשם פטרי קרא אשתו

 בגין, של בהסכמתו לדבריו,
 הרי זה בסדר. ״זה לו: שהודיע

יהודי:״ כלב
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