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 לעיון ואעוון מיקני
יעקב וזנרון

 עם שם־טוב ויקטור התחבק מדוע
הבולגרית? במיסעדה שרון אריה

 נערכה מלבבת פגישה ■
 הבולגרית במיסעדד, השבוע

 שר־הבריאות, בתל־אביב. אסא
 ל־ נכנס שס-טוב, ויקטור
 אשתו עם לסעוד ,מיסעדה
ב שם הבחין כאשר גרטי,

 לקראתו חייך הסועדים, אתר
 כמי לזרועותיו ונפל בשי&יחה

המכר, האבוד. אחיו את שמצא

 שמח כה שם־טוב שוויקטור
 ׳אלוף אלא היה לא לפגשו,
ש (״אריק״) אריאל (מיל.)
ל ראש״הממשלה יועץ רון,
 חמם״,מי שהשר ביטחון, ניעניי
הפולי מתנגדיו מראשי הוא

 שוללי בראש כשהתייצב טיים,
 לראש־הממשלה. כיועץ מינויו

ה ליריבות מעבר כי מסתבר
 שנדיטוב בין קיומים פוליטית,

 מייוחדים יחסי־קירבד, לשרון
ב שירת השר של בנו במינם.
 אריק של :פיקודו תחת שעתו
 המילואים בישירות וגם ׳בצבא,

שרון. פיקוד תחת משרת הוא

 מהמערכות הושפע לא הבן
 שרון, ׳נגד השר אביו שניהל
שלו. נלהב מעריץ נשאר
 מאריק נלהב פחות ;■
 עזר (מיל.) אלוף היה שרון

 לאדיק ■שכח -שלא וייצמן,
ש פוליטי״ .״עריק הכיגוי את

 את •שגינה בעת אריק לו הדביק
רכין, יצחק על עזר התקפת

 כראש-הממשלה. שהתמנה לפני
 המייוחד בחוש־ההומור אבל
 את לרגך וייצמן נוהג שלו,

 התכוון שאריק ״מה הביטוי.
 שאני ״זה מסביר, הוא לומר,״

פוליטי.״ אריק

מ לשר-הביטחון גם י■ ש
ל הזדמנות היתרי פרס עון
 ריג־ את במישחק־מילים בטא

מקו בחוג שטח כאשר שותיו.
ש מה על מרירותו את רביו
באח ראש־הממשלה לו עולל
 ובין ״ביני פרים: אמר רונה,
— ג׳נטלמני הסכם היה רבין

 שם!״ היה לא ג׳גטלמן אבל
בי שבט את חסך לא גם פרם

 רב-אלוף מהרמטכ״ל קורתו
 בעיק- גורי (״מוטה״)מרדכי

 ה־ של האומללה הופעתו בות
 בה בחיפה, בטכניון רמטכ״ל
 על ביקורת בהשמעת הסתבך

 פרס אותו הגדיר שרון, אריק
 אידי ״הוא פרטית: במסיבה

המיזרח-התיכון.״ של אמין

 ממי ראש צריך איך
 כאשר להגיב, שלת־י-שראל

 גיז־ הערה בנוכחותו מושמעת
 את בתארו ן מובהקת ענית

 ג׳ראלד הנשיא יעם שיחותיו
 כי רבין יצחק סיפר פורר,

 אמר הלבן בבית בסעזידת־העדב
האמרי הקונגרס מחברי ׳אחד
 שלי ,.באיזור־הבחירות : קאי

 למדתי אם :סורים. כמה חיים
להא לא זה הרי בחיים, משהו

מי יימצא אם לדבריהם. מין
 מן לרדת המוכן בישראל שהו

 אותו לשלוח מציע אני הגולן,
 שרבץ מאחר לבית־משוגעים.״

 לרבדים הגיב כיצד גילה לא
ב עליהם עבר ;כי נראה אלה,

מזכי -שהם למרות — שתיקה
 רגילים שבו הנוסח את רים

להת העולם בכל -אנטישמים
יהודים. על בטא

 תל־אביב, עיריית ראש -■
 ביקר ,להט,״) <״צ׳יצ׳ של-מה
 בבית־סוקולוב, שעבר בשבוע

 בתל- אגודת־העתונאים בית
 ה־ את שם פגש כאשר אביב.

העיתו אגודת של החדש יו״ד
 יצחק לוי התל״אביבי, נאים

 צ׳יצ׳ ׳אותו בירך הירושלמי,
 — יו״ר ״כזה -מקורית: בברכה

 : (באידיש !״מיר אוף יאר אזא
!״).כזו טובה שנה לי ״שתהיה

■ כי (מיל.) לאלוף :  צ
 המוסד כראש שכיהן מי זמיר,

 בעיות־-מודיעין יש למודיעין,
 במנכ״ל החדש בתפקידו גם

 כאשר הופתע הוא בונה. סולל
האחרו הגיליונות באחד קרא
התרגז כי הזה העולם של נים
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 שבראשו תל-אביב״, מוזיאון ידידות ״חוג על־ידי השבוע שאורגן
 ארתור המפיק הציג ובו ראש-חעיר, רעיית להט, זיווה עומדת

 רודן זיווה נראתה המנוח, דח־סיקה ויטוריו של חדש טרט כהן
הירש. פוקה ואיש-חעסקים לחט, שלטה ראש״העיר, של בחברתם

 הולדתו יום את היווני הזמר אליל חגג בישראל, השבוע שהותו בעת010ח ומיס
 רפי של חטינית במיסעדה חגיגית בטעודה המאורע את ציין הוא .29ה-

 סטייק־ גם לו שיוגש ביקש השיני, באוכל השתפק לא קילוגרם, 140 על עולה שמישקלו רוסוש, שאולי.
 במיוחד, השטייק את לו להכין נאלץ היה אברמוביץ׳ אבי המישעדן אחד. קילוגרם של במישקל בקר

 בשלבי הנמצאת רושוש, של הג׳ינג׳ית אשתו גם נוכחה המישעדה. בתפריט נכלל שאינו כיוון
וכלל. כלל ניכרת כרשה אין בעלה, של הענקית ביטנו ליד אולם ביותר. מתקדמים הריון
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י * י- ויישמילר, ג׳וני י

 השנים בין שנים, 16 שבמשך
 הבד על גילם ,1931—1948

 (תמונה טרזן של דמותו את
 .71 בן כיום הוא למעלה,

 אלוף־שחייח שחיה וייסמילר,
 קולנוע, כוכב שהפך לפני

 השחייה ידע את מנצל עדיין
בגר בכריכה אולם הוא שלו.

 את מלמד כשהוא מניה,
לשחות. ללמוד נכדיו שני

מי על ■שנגזר גזר-הדץ על
 הייתי ,״אני :ואמר צור כאל
 חייו לכל בכלוב אותו כולא

ל לו ומביא ,בכיכר-ד,מדינה
ש כיוון בוטנים.״ יום כל שם

בי במישור, הדברים את אמר
מ מי לגלות אלוף־הביון קש

ה את הדליף מישרת אנשי
 לא הוא הזה. להעולס סיפור

ב הסתפק -זמיר בכך. הצליח
 ״ימי !מישררו: לעובדי אזהרה
עי להיות צריך איתי, שעובד

וחרש!״. וור

 למנכ״ל כאבו הידיים ■
 בתום יפת, ארנסט בל״ל,

 החדש לסניף מסיבת־ד,חנוכה
 ה־ הסניף, בשיקאגו. הבנק של
 בצפוז־אמריקה, בל״ל של 14

-מ באביזרים ומרוהט !מקושט
 הבנקאים 160ימ- אחד ישראל.

 למסיבה, שבאו האמריקאיים
 ה־ ״׳סוכן ׳כינוי: לו העניק

במערב-ד,חיכוך. ׳מיזרח־ד,תיכון

 מעולם־חרפאים ד״ש ■
 דידי הפיזמו׳נאי השבוע קיבל

ש אחרי ימים ׳ארבעה מנופי.
 הטראגי מותו רבד בארץ נודע

ב מטמור יורם הסופר של
 מכתב דירי אל הגיע פורטוגל,

■מט- בידי שנכתב מפורטוגל,

1973 הזה העולם28


