
אנשינו
 עדות- בני של למרד עיתונות
 בקרוב לערוך עומדת המיזרח.

הטל אולפני מול שביתת־רעב
הקבו חברי בירושלים. וויזיה

שו תוכניות מעורכי תבעו צה
 את לומר להם לאפשר נות

בשלי נענו אך לצופים, דברם
 שערכו דיונים בעיקבות לה.

לשבי לצאת החליטו בי!ניהם
 על התקבל לא הרעיון תה.

סטו ביניהם החברים, כל דעת
 באוניברסיטה, ומרצים דנטים
מהקבוצה. יפרשו מהם וחלק

ה כתב־העת עורכת |■!
 האדריכלית נוגה, פמיניסטי

 תירג- אוסטרובסקי, רחל
ב שנערכו סידרת־מחקרים מה

סי- בעישון ושעסקו אנגליה,

 בטוח אתה ״האם ג טלמדו־
 ? מיוגוסלביה״ מדבר שאתה

 טל- מיהר מדוברובניק,״ ״כן,
דרי מסור כן, ״אם לענות. מור
 סיים לאיצקוביץ׳,״ שלום שת

 השיחה. את הקפריסאי הפקח
 דרישת- את העביר טלמור
 ניצב לסגן הפקח של השלום
מפ סגן איצקוכיץ/ יעקב

ב שדה־התעופה מישטרת קד
בן־גורידן. נמל

תגורי שימי ״הזמר 9!
 כך אופקים,״ במישטרת עצור
 מאזין כשבועיים לפני בישר

 הטל־ לאנשי מהדרום אלמוני
 צה״ל. גלי של פון־האדום

 ו־ אופקים במישטרת בדיקה
אכן הזמר כי העלתה באר־שבע

 בקומדיה מיל, גדי את חונקתמיכאל׳ וינקה
 שתועלה מהשמים, זוג חדשה,

 השחקנים. שני בין הראשון שיתוף־הפעולה״הבימתי זהו בקרוב.
 בטיפול טרוד שהיה טען ממושך, זמן במשך מהבימה שנעדר גדי,

ולהופיע. לחזור יבול הוא לגן, הילד כבר כשהוא ועתה, בבנו,

ב נשים. למות הגורם גריות,
סי רחל עישנה העבודה זמן

 החליטה כשסיימה אך גריות,
לעשן. להפסיק

יג והעיתונאי הסופר 9!
 יוסף שהשר טוען גלאי אל

 להסכם־ להכניס מתכוון גורג
 סעיף מצרים עם הסופי הנסיגה
 חפירות ייעשו שלא הקובע
 הוא זה ששטח משום בסיני,

גדול. אחד בית־קברות
 של חטיפתו בבוקר ׳91

 ל- שהוטס היוגוסלבי המטוס
 אנשי שמרו בקפריסין, לרנקה

 גלי־צה״ל של מערכת־החדשות
 מיג- עם רצוף טלפוני קשר על

 של בנמל־התעופה דל־הפיקוח
מעוד מידע לקבל כדי לרנקה,

 אנשי שם. המתרחש על כן
 בשלב לומר נאלצו גלי־צה״ל

 בקפריסין לפקחי־הטיסה מסויים
 מיוגוסלביה, מדברים הם כי

 למסור סירבו שאלה מאחר
מדב כי התברר כאשר מידע,

 האחרונה בשיחה מישראל. רים
 איש שאל בלרנקה הצוות עם

עדי העורך את מיגדל-הפיקוח

 החזקת של בחשד בלילה נעצר
 המיבזקים מגיש אולם סמים,
הידי פירסום את לעכב נאלץ

 הנגב מחוז שדובר משום עה,
 שמד־ סגן־ניצב המישטרה, של
 תבורי כי מסר שם־טוב, אל

למח רק לבית־המישפט יובא
 הדובר הודיע למחרת היום. רת

 את לשחרר הוחלט כי במפתיע
שו לפני להביאו מבלי הזמר

ש האדום, הטלפון אנשי פט.
 ידיעה מפסידים הם כי חששו

 התקשרו הם ויתרו. לא חשובה,
 השלום בית־מישפט למזכירות

 להם בישרה שם בבאר־שבע,
מ כי בית־המישפט מזכירת ת

ש שופט, לפני הובא דווקא רי
ה מן בערבות לשחררו החליט
 אישרה המזכירה הודעת מעצר.

 אנשי ואת הידיעה, פירסום את
 ה- התנהגות הפליאה התחנה

בעניין. מישטרה
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 גלי על־ידי שהוקלטה בראש,
 משה איש־הרדיו אמר צה״ל,

 של התיבות שראשי טימוד
!״ארנק גברת, ״הי, :הם הג״א

שמי דניאלה מאת
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