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 דיעותיו ברבים נחשפו מאז ■
 בורג, (״אברום״)אברהם של
 חוגים בקרב למבוקש הפך הוא

 הוא עתה בחו״ל. דתיים יהודיים
 לקחת כדי לארצות־הברית יצא

 ישראל לקרן בהתרמה חלק
 להזרים שמקווה החדשה,

 דרו שלא לישראל כספים
המקובלים. והגורמים המוסדות

יש פסטיבל הסתיים רק ■
 אביטל ומנהלו, בירושלים ראל

 הארץ, את עזב כבר מוסינזון,
 נסע הוא מיקצועיים. לסיורים

 בשלוש לצפות כדי לאיטליה
 הוא ומשם אופרות, של בכורות
לאדינבורו. ימשיך

 של סיומו על שמצטער מי ■
 בית־המאפה בעל הוא הפסטיבל

 דירתו מול שנמצא לקרואסונים,
 הגרמנית. במושבה מוסינזון של

 מוסינזון אירח הפסטיבל בימי
 חלק לילה, בכל הגדולה, בדירתו
 הפסטיבל. ומאמני מאורחי

 אור עד נערכות היו המסיבות
 בארוחת־ ומסתיימות הבוקר
הקרואסונים. טהרת על בוקר

 היתה בבוקר הראשון ביום ■
 ששכן במועדון להתקיים אמורה
 תצוגת בתל־אביב ירמיהו ברחוב
 למען שמ״ע אגודת של אופנה

לת התבקשו המוזמנות העיוור.
 בתצוגה צפיה תוך לאגודה, רום

 כשנודע ארוחת־בוקר. ואכילת
 השריפה, על בבוקר השישי ביום

 אחר מקום האגודה חיפשה
 נפלה ההכרעה האירוע. לקיום

של בעליו פילץ. קפה על

 שהפירסום מעוניין הוא החירות.
 דווקא, בגרמניה יהיה הראשון

 מו״לים עם מתקשר הוא ועתה
 לבצע איך לבדוק כרי גרמניים

 מבטיח קלצ׳ינסקי הדבר. את
 על רבים גילויים יהיו שבסיפרו
 ובפעם האנטי־נאציות, פעולותיו
 חלקו על יספר הוא הראשונה

בדרום־אמריקה. בציד״נאצים

 לענייני־מיפלגות הכתב ■
 מישעל, ניטים הטלוויזיה, של

 אך פוליטיקאים. הרבה ריאיין
 שר דווקא היה מכולם הקשה
 הסיבה: בורג. יוסף הפנים,

 להשתמש מרבה הקשיש הד״ר
 מובנים שאינם ביידיש, במונחים
חובש־הכיפה. למראיין

השבוע פסוקי
 לוינגר, משה הרב •

 ״כולם אמונים: גוש מנהיג
 מאחורינו העם כל בעדנו.

מעשינו.' את ומצדיק
ארי תיק, ללא השר •

היש העיתונאים על שרון, אל
 את שמסקרים בניו־יורק, ראלים

 טיים: השבועון נגד מישפטו
 כמשתפי־פעולה אותם ״ראיתי

האוייב.' עם
על הכהן מנחם הרב •
 פעם אף עובר אינו ״הוא הנ״ל:

 את עובר אריק המותר. גבול את
האסור.״ גבול
של החדש המנכ״ל •

□ י י ד י ג ל י ס ד י *  לידטקי צבי הפרקליט לאביה, נושקת !
1 1 # \ 1\ [  אף נצמדת אוטנת, השניה, בתו בעוד \

 נשים החדש טיפרו הופעת לכבוד מטיבה ערן לידטקי אליו. היא
 בדרום הנמצא - קרמלין גלית, בתו של במועדון נשים נשים

 מחרישת דיטקו למוטיקת להאזין נאלצו האורחים תל״אביב.
חמה. בנשיקה אורחת כל לכבד לפרקליט הפריע שלא מה אוזניים,

 לערוך הסכימו בית־הקפה
 שהיתה לזו זהה ארוחת־בוקר

 במועדון מוגשת להיות אמורה
 בבוקר הראשון ביום שנשרף.
 בבית־ התורמות כל התכנסו

 אכלו לטיילת, שמעל הקפה
 וצפו \ קלאב של ארוחת־בוקר

סרוביזור. עודד של בתצוגה

 קלצ׳ינ■ אנדרי הצייר ■
 החליט חירות, מרכז חבר סקי,

 מעלליו כל על בכתב להעלות
 הגרמנים נגד מילחמתו בארץ,

בתנועת וקשריו ובחו׳ל בישראל

ב ניסים מישרד-האוצר,
 שרון: עימנואל קודמו על רוך,
הציבור.״ את משגע ״הוא
שמוש אמנון הסופר •

 ״ממשלת הליכוד: ממשלת על
והפאנק.״ הטנק הבנק,
 ויעקב סובול יהושע •
 מתקדמת רשימה צריך ״מי לזר:

לאסון?״ מידרדרת בארץ לשלום
״במ יב״י: המשורר •

מעי סוציאלית מהפכה קום
 עוצמת המדינה לעיצומים צומים
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