
של מארצו בשלום לצאת שהצליח אחרי אנטבה, מניצולי כאחד עצמו את החש !111 *1
לחודש, אחת תל־אביב. של המארחים אלוף של לכתר מחדש טוען אמין, אידי ״■ 1*

 מיזללתו ויוצאי ותיקי לכל מטיבה בתל־אביב, לעצמו שרכש בדירה אייבי, עורך בו 13ה״ ביום
אייב׳ :למעלה בתמונה השלום. לספינת כולו שהתמסר אחרי חיים ששבקה קליפורניה, המפורסמת

בפאריס. בשאנז־אליזה האנגלי, טד האופנה חנותבעל בורא, הנרי כשמשמאלו במסיבה, העניינים במרכז

 ר גג נר אחר־נך סיפר בטעות,״
 מ■ באחת בווינה עברו ״הורי

 נו; ולכן המישפחתיים, המסעות
 הייתן בסך־חכל אבל שם, לדתי

 באשו חודשים.״ כמה בווינה
 התערה לפתיחת ברגנר הג־ע
 שמארחי לכך לב שם הוא כה,
 ל ולהזכיר אותו, לכבד רצו
 התיזמוה עיר-מולרתו. את

 ווהכיבח וינאיים, ואלסים ניגנה
שטרודלים. היה

 המיפי של חוג־בית באי 0!
 בקריית־מוצקי׳ הליברלית לגה

 ש׳ לבואו ארוכה שעה המתינו
 סג שיפטן, דויד המרצה,

 הממו תל־אביב, ראש־עירייית
 בעיריח תיק-התחבורה על נה

 לב הופיע שיפמן של במקומו
 געי רוזנטל, אלבה ףסו

 הליב המיפלגה ועסקן מיפעל
 בעלי־הביו כשביקשו דלית.
 במקרו רוזנטל בא מדוע להבין

 ״שיפ :רוזנטל ה־שיב שיפמן,
 תחבור לבעיות מומחה מן

 מחר לנסוע כשצריך עירוניות.
אותי.״ שולח הוא לעיר,

אנשים
 פאר אל חזר הוא דקות 20מ־

 לפאר הדו״ח. את לו להגיש
ב ביקש השוטר כי התברר
ה כל את לו לאיית אלחוט
 ב- לכתוב צריך שהיה מילים
 בהן תופענה שלא כדי דו״ח,

שגיאות־כתיב.

 מעריב כתב של הסקופ 01
 את ריאיין יאשר דן, אורי
ה בבוקר דאדא אמין אידי

 להכות ממשיך לאנטבה, פלישה
 בארץ. העיתונות בחוגי גלים
אח ידיעות הופיע בוקר אותו

 ה- כתב מאת סיפור עם רונות
 בפיר, אילן בלונדון, צהרון

 מוכן אינו אמין כי שהודיע
 עיתונאים על־ידי להתראיין

 התבררה השבוע רק ישראליים.
 כאשר הסיפור. שמאחרי האמת
 שוחח הוא לאמין, דן טילפן

 עצמו והציג מעוזריו אחד עם
 ביותר הנפוץ העיתון ככתב

 את סיים שדן לאחר בישראל.
מ כפיר התקשר שלו, השיחה
 את והציג אמין עם לונדון
 עוזר אותו בפני הוא גם עצמו

ב הנפוץ מהעתון כ״עיתונאי
 אמין של עוזרו בישראל.״ יותר

עכ ״רק :לכפיר ואמר התרגז
 הזה,״ העיתון עם שיו.דיברנו

 האפרכסת את להעביר וסירב
לאמין.

 ידסףז איש-המיסתורין 0!
עון (״ג׳י״) ב  בשבוע הגיע ני
 חדש. סיפור עם לישראל שעבר
 על ניצח הוא גיבעון, לדברי

 של הפילהרמונית התיזמורת
 גדולה. בהצלחה וזכה מוסקבה,

ה באמיתות שפיקפקו לאותם
 מייספר-טל- גיבעון נתן ידיעה,

 יענה כי וטען מוסקבאי, פון
 וא■ שלו, הפרטי המזכיר שם

 את ויאשר קרופודווב, פילי
במוס המיספר כולו. הסיפור

.15־17012 הוא קבה
 המנחה לגיבעון כשהעיר 0!

 כי פאר, מני ואיש־הרדיו
ל מאמינים שלא כאלה ״יש

 גיבעון הזדעזע !״שלך סיפורים
 שלוש מכיר ״אני :למני והשיב

ה לאמיתה, האמת אמיתות:
 יפ-0ה והאמת העיתונאית אמת

 ״ואני מני: לו השיב רותית.״
 האמת אחת, אמת עוד מכיר

הגיבעונית.״
 בביתו שנערכה בפגישה 0!

 (״מיקי״) מיכאל הסופר של
הנוכ כל נידרשו כר*זוהר,

 העבודה, מיפלגת חברי חים,
אשר את כמום בסוד לשמור

ש לאחר רק בר־זוהר. יאמר
 כי והבטיחו במתח היו כולם

 פתח החוצה, יודלף לא מאומה
 על חריפה במיתקפה בר־זוהר

 רביינו־ יהושע שר-האוצר,
 יהיה ״רבינוביץ כי וטען כיץ,

המדינה.״ את שיהרוס זה
המקומית המועצה ראש 0

 שב שליטא, בני מנחמיה,
 שבה מגרמניה, אלה בימים

 גופים של מישלחת עם סייר
כש ישראליים. מוניציפאליים

מה לחוויותיו שליטא נשאל
חמישה ״היו :חשיב מסע,

ונאו חום־איימים של שבועות
 אחד דבר אבל משעממים. מים

 חמישה להשיג — הצלחתי
ה ראש כי התברר תאומים.״

 לכרות הצליח הזעירה עיירה
 חמש עם ברית-עריפ-תאומות

 לו שיבטיח מה בגרמניה, ערים
ל רצופות נסיעות ולעסקניו

הקרוב. בעתיד אירופה
המצחי הדברים אחד על 01
 בחיים לו שאירעו ביותר קים

 יופל הצייר השבוע סיפר
ב־ תערוכה ערך הוא כרגנר.

 אחר בחיזור ולא בנישול לא מתחרים, לו אין עדיין פי הוותיקים לידידיו הוכיח אייבי
 מצא במו־ידיו, אותם להם הגיש (למעלה), הודיים מטעמים לאורחיו בישל הוא נשים.

בתמונות ושיקום. נפגעים קצינת שהיא יער, רונית הצנחנים רב״סרן את לגפף גם זמן

 ג׳יבל׳ יצחק בהווה, אגד ואיש הצנחן־לשעבר :מימין המסיבה. אורחי נראים למטה
 עמול (מיל.) מישנה אלוף :משמאל אייבי. של השלום ספינת ממזכירות שתיים מחנק

צה״ל של הכללי במטה תיכנון אגף ראש טמיר אברהם אלוף עם בשיחה בנין
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