
הקול ושחקנית הדוגמנית ■
 לכבוש עומדת צחור ענת נוע
 היא האמריקאית. היבשת את

 יואב הפירסומאי על־ידי נבחרה
 מישל האופנה וצלם חביב

 פוסטרים בסידרת לככב טסייח
 אמריקאית, מצברים חברת עבור

 תצולם היא הדוגמות ועל־פי
ביותר. נועזות בתנוחות

 תיאטרון אנשי כהה ■
 עריכת של מסורת על שומרים

 חגגו השנה פסח. של שני סדר
 השני בחג הסדר את לראשונה

 עד סינית. במיסעדה פסח של
 נהגו שנה, 15 במשך היום,

 הבתים. באחד הסדר את לערוך
 הרחוקה סין גולת שבנוסח בסדר
 טופול, וגליה חיים נכחו:

ואשתו, בר־שביט שלמה

 אינני דיעה. מהבעת לגמרי
 מי לכל ידוע וזה בשמו, מדבר

איתי.״ שמשוחח
 מה השאלה על הנ״ל, •
״המס אביו: בגין, למנחם קורה
 רצונו את לכבד שצריך היא קנה
 בבית־ עומדים איננו אדם. של

 אדם על חובה יש שבו מישפט,
 של רצונו שאלה. לכל להשיב

 קשה זה אם גם כבודו. — אדם
 לחיות צריכים אנשים, למיספר

זה.״ עם
 הממשלה, ראש סגן •
 המימונה: בחגיגות לוי, דויד

 ביידיש לברך שיכולתי ״הלוואי
ותסעדו.״ תרבחו הברכה: את

צבן: יאיר מס״ם ח״ב •
מתב ואינני חילוני, יהודי ״אני
בכך.״ ייש
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 הרחובות בקרן תל-אביב, במרכז מסתובב כשהוא נראה רפול צבאי.
 של נרתיק בתוך אקדח האחת בידו נושא כשהוא ובלפור, רוטשילד

 השני בצד זה, ממקום הרחק לא צבאי. קיטבג השניה ובידו חגור
התחיה. תנועת של המישרדים נמצאים שדרות״רוטשילד, של ^1

 עמוס ואשתו, לוי אורי
ואחרים. הון לביאה אטינגר,

השבוע פסוח׳
 זאב (״בני״) בנימין •
 ער אני כלל ״בדרך בגין:

 כאילו יתפרשו שהדברים לסכנה ^
 אני אבל אבי, בשם נאמרים הם

 אינה הזאת שהעירנות חושב
להתנזר אותי להביא צריכה

 קינן: עמוס הסופר •
 שום הזאת בארץ נולד לא ״האם

 במדע, כוחו הוכיח שלימים ילד
 האם בענייני־חוץ? או בחינוך, או
 שנולדו המוכשרים הילדים כל

 שקיבלו עד בצבא נשארו כאן
אלוף?״ דרגת
 המו־ — אחר״ ״דבר •

 עיתוו של הסאטירי 8םן
 של חדש ״מחקר ״דבר״:
 הטיפשים רוב החינוך: מישרד

ביבנה המימונה בחגיגות שיטרית מאיר וח"כ ארנס משה שר״הביטחוןמהחכמים.״ מטומטמים יותר הם
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