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 המיצרר פצצת
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 *י בעיתון נינב לא פעיל מאיר
ש השם הודפס שבו המפור

צפיר טוביה השחקן ■
שא ראש־הממשלה, את חיקה

 לפני תתכופף לא ישראל כי מר
 מתכופפים ״אנו האמריקאים.

יש ואגודת אלוהים לפני רק
ראל.״

 יואל הזמר־פסנתרן ■
 בחייו. חדש דף פותח 'שר,

 מועדונו את למכור עומד הוא
 מינימרקט חנות ולפתוח ביפו

בפתח־תיקווה.

 הצייר של תערוכה 8
 בל־ תפתח מייד דויד
 הגלריה בעל תיכנן כאשר עדו•

 אייזנכרג אברהם היפואית
נופי־ על הצייר תערוכת את

 חופש״הביטוי נוקשה. מישסר
 שוכנע דיין בשדה־הקרב. נות

 ניצחו- ממנה מנע לא באתונה
לליבני. והניח

 (״ג׳ינ- שלמה הבדרן
 אפרים והזמר גולדברג ׳י״)ג

בהו כצמד המופיעים שמיר,
 על־ידי נשפטו בצבא, פעות

 ש־ ,השניים בכיר. קצין־שיפוט
 השבוע, בתחילת לשירות .יצאו

 יכול לא שג׳ינג׳י משום איחרו
 הם מכוניתו. את להתניע היה

 לפני עומדים כשהם נשפטו
 ג׳ינג׳י ובכובע. במדים הקצין
 זכאי יצא שמיר בנזיפה, נפטר
 1 ה־ אך טרמפיסט. שהיה משום
ן גם מדים ללבוש נאלצו שניים

ת ביקש צלם־פירטומת, טורנטו, שינים. אנשים  אחד בכל להראו
 הדוגמנית של פניה מראה את אופיינית. פנים הבעת מהצילומים

ת, כ״הבעה תיאר הוא אדר סי אדישה.״ ומאידך מתמטרת, עצורה, סכ

 יולי. חודש לתחילת ישראל
 אייזנברג מגויים. רוייך היה
הש לשבת הפתיחה את דחה
ואר אוגוסט, חודש של נייה
 שוב הפתיחה לפני ימים בעה

 אייזנברג לצפון. רוייך נקרא
 התערוכה את לפתוח החליט

ש לו הבטיח אך הצייר, בלי
 את לו יתן הוא הבאה בשנה

 נופי־ על לתערוכה המקום
לבנון.

 ליכני יצחק כשהיה ■
 אותה, והפך צה״ל, גלי מפקד

משע צבאית מתחנה למעשה,
 תוכניות המשלבת לתחנה ממת

 עורר הוא פוליטיות, אזרחיות
 שי־ של התנגדותו את גם

 דיין. משה דאז, הביטחון
 ליבני נאלץ השניים, כשנפגשו

ל היסטוריות הוכחות למצוא
שי עושים שגלי־צה״ל טענה
 הזכיר הוא לצבא. טוב רות
וספאר הדמוקרטית אתונה את
אותה שאיפיין יריבתה, טה,

 הופיעו כאשר ההופעות. בעת
 חבשו הם בביירות, במוסיאון

 כדי שכפ״ץ, ועטו קובע-פלדד,
צלפים. מיריות יפגעו שלא

מי דוגי חרות, לח״כ ■
הלי שבועון את העורך לוא,
נעי לא הפתעה ציפתה כוד,
 משה בלווית הלך הוא מה.

 ל־ בעיתון, העובד יהלום,
ל כדי ממשלתיים מישרדים

 שיעבירו מיפלגה פעילי שכנע
הש לתדהמת לשבועון. מידע
 על ידעו שלא כאלה היו ניים

כזה. עיתון של קיומו

 לרעיון דומים זיכרונות 8
 איש־ של השניה״ ה״מולדת

 ► למאיר יש חזן יעקב מפ״ם
 הוא שכאשר סיפר הוא פעיל.

 < לא הוא סדיר בשירות היה

 שבו בעיתון לנגב מסוגל היה
 סטא■ יוסף של שמו הופיע
•י לין.
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