
אל״טאדאת ואנוור קארטר ג׳ימי בגין, מנחם של פטל

21

ל11ר ך |1| ן הביש .עסק מפרשת הבכיר הקצין *|1\
! ^ # מאיד, מרוצה היה 1954 בשנת במצרים 11 ן |

 שטראוט (.מיקי־) מיכאל הגבינה תעשיין את השבוע פגש כאשר
 בגני־התערוכה במרכז״הירידים תערוכת״המזון בפתיחת (משמאל),

 מאוד נפגע ההסתדרותית, מזון כור חטיבת מנהל גיבלי, בתל־אניב.
 היה שטראוט התערוכה. את החרימו הפרטיים התעשיינים כאשר

גיבלי. מצד במיוחד חם ליחס וזכה לחרם ידו נתן שלא המעטים בין

 להופיע יכול היה שהוא למסקנה
 י ערב־ רצופים חודשיים במשך

עברית. דוברי קהל לפני רק ערב
 הפרקליט את שראו חברים ■

 בבית־ מסתובב שטנגר חיים
 דבר, עיתון ובידו המישפט

 הכיפה, חובש שטנגר, תמהו.
 דווקא. חרות תומכי עם נמנה

 עורו את הפך אם לכשנשאל
 המתקרבות הבחירות בגלל

 הנהלת מנסה שבאחרונה הסביר
 את לקדם פועלי־ישראל עיתון

 הוא עורכי־הדץ. בין מכירותיו
 בוקר־בוקר, ברצונו, שלא מקבל

שחובב וכמי לביתו, העיתון את

 להם. ראויה שהיא הפוליטיקאים
יותר.״ קצת נענש ישראל עם

 הכהן: מנחם הרב •
 הכסף בחירות? כלכלת ״מהי
הקול.״ את יענה
 אמנון העיתונאי •

 סיקרי מגיפת על אברמוביץ
 ואל באת ״מסקרים דעת־הקהל:

תשוב.״ סקרים
 ויעקב סובול יהושע •
 יאשימו שלא ״רק בחותם: לזר,

 במילחמת־ הבאים החללים את
 במיסגרת פועלים שהם לבנון,

המערך...״ של הבחירות תעמולת

שמי דניאלה מאתבלונים
 הטבע להגנת לחברה פנה

 פירסומת על תמורה וביקש
 שומעיו להם. נתן שהוא החינם

 לדחות העדיף הוא אך לו, נענו
ברחבי־ טיול — התמורה את

יותר, החמים לחודשים הארץ
לו. קר שעתה משום

האקס בתי־הספר תלמידי ■
 זכו בתל־אביב אנקורי טרני

 של הכדורגל באליפות השנה
 אחרי העל־יסודיים, בתי־הספר

 הגיעו הם השנייה שבשנה
שיוצא■ מה אך השני. למקום

 זהו הקבוצה. מאמן הוא דופן
גולד (״ג׳ינגי״ושלמה הבדרן
 יעוד לכדורגל שקרוב ברג

אברהם, התאום אחיו מהבית.
 ופרש תל־אביב במכבי קשר היה

 עולם־ לטובת צעיר בגיל
העסקים.

 שאולי רפי המיסעדן ■
 באמנות להתעניין באחרונה החל

 התלהב כל־כך הוא הצילום.
 הצלם להיות שהפך עד מהרעיון,

 לפני רק שנפתח המועדון, של
 מתיר אינו שאולי קצר. זמן

 כפי למקום, להיכנס לצלמים
בעבר. שהיה
 הפאקולטה מסיימי בין ■

 בשבוע שקיבלו למישפטים,
 גם נראה תעורות־בוגר, שעבר
 קול־ישראל, של הכלכלי הכתב

פני־גיל. (״לייזי״) אליעזר
 האירוע את לסקר בא לא הוא

 תעודה. לקבל אלא הרדיו. עבור
ה תעודות, עוד יש לפני־גיל
 הוא חדר־עבודתו. את מקשטות

 בחוג תל־אביב אוניברסיטת בוגר
 להיס־ מוסמך למיזרח־התיכון,

 תעודת־ בעל טוריה־צבאית,
שמאי־ תואר בעל ואפילו הוראה

הטכניון. מטעם מוסמך רכב
 נמצאים ישראלים כמה ■ •י

 אחרת דרך לכל־אחד בניו־יורק?
 צביקה הזמר זאת. להעריך

הגיע באחרונה, שם ששהה פיק,

 שהוא, סוג מכל עיתון קריאת
 לפח אותו לזרוק יכול אינו הוא

בו. לעיין הספיק בטרם
 יהודה המתחנים אלוף ■

 הצליח לא ברקן (״יהודל׳ה״)
 במסיבת־ מתיחות. בפני להתחסן
 מהסרט חבריו לו שערכו הפתעה

 יום לכבוד הגדולה המתיחה
 למתיחה קורבן נפל הוא הולדתו,

 שאירחו המיסבאה, בעלי של
 הונחו יום־הולדת עוגת על אותו.
 דובדבנים במקום שחורים זיתים

 וטעם בפח נפל ברקן שחורים.
 כוסית כשביקש אחר־כך, אותם.
 ורק חמוץ קר תה לו נתנו ויסקי,
בכך. חש הוא לגימות שתי אחרי
 יעקב של אשתו רוזה, ■

 המקום, מבעלי טל (״יענקל׳ה״)
 יום־הולדתה את היא אף חגגה

 בת לומר סירבה אך ערב, באותו
היא. רמה

השבוע פסוקי
 אריאל תיק, ללא השר •

 שגם ולומר לחזור ״צריך שרון:
 מארץ־ חלק זה עבר־הירדן

 היום להציע בא לא אני ישראל.
 רק אני לשם. לעבור לממשלה

 יוכלו ויהודים יבוא שיום מקווה
שם.״ להתיישב

 ישראל, אגודת ח״ב •
ההקצ על שפירא, אברהם

 שום לי ״אין ישיבה: לבחורי בות
 שאנחנו, אבל ערבים, נגד דבר

 פחות נקבל אגודת־ישראל,
מערבים?״

ה תפקידו על הנ״ל, •
 שפוליטיקה חשבתי ״לא נוכחי:

 לא אך לתעשיה, דומה בדיוק זה
 כל־כך הוא שהמרחק האמנתי
גדול.״׳
רו שלום העיתונאי •

את לה יש אומה ״כל זנפלד:
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