
 לכיבוש מתכוננות
 בחרות ★ אמריקה
נוסטלגיה אוהבים

המובחרים
מחרות

 אוהבים מאוד בתנועת־החרות
הע את אוהבים כך כל נוסטלגיה.

 עורכים הם שבועות כמה שכל בר,
 חוויות מעלים הם ובה מסיבה,

המ קום עם שהתרחשו מאירועים
 שירי של בליווי כלל בדרן־ דינה,

מה הירואיות ודמויות מחתרות
עבר•

 באולם הוותיקים נפגשו הפעם
 השנה ליום בתל־אביב אותים גיל

שה מי מהארץ. הבריטים לגירוש
הג מהכמות נדהם למיפגש גיע

 הקשישות, הדודות כל של דולה
בפו וריכלו שולחנות סביב שישבו

בעברית. או לנית
 שולחן לאורך לכולם, מעל

 חברי־ המובחרים, להם ישבו ארוך,
 שילנ־ דב בגיל, בני הכנסת
 ועל ואחרים, ריבלין רובי סקי,
 מראשי שטרית, אלי ניצח כולם

חרות. מרכז וחבר תנו חוג
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הגו□ עד תאומות
נושא ובמימדיו, בגובהו המרשים

1נט נחסר
 ראוי מנור אהוד הפיזמונאי

 שהוא לעובדה מעבר כתרים. לכמה
בא ביותר הפוריים היוצרים אחד
 שנים כבר מושמעים ששיריו רץ,

 ישראל את לייצג הספיקו וגם רבות
 הוא ותחרויות, פסטיבלים בעשרות

 ביותר הסימפטיים האנשים אחד גם
הישראלי. הזמר עולם שקרוי במה

 נטו. נחמד פשוט ז?זה האיש
 תמיד טובה, מילה לו יש תמיד
 הגדול המופע לקראת בחיוך. חמוש
 לו נערכה בקרוב, שיתקיים שלו,

 ארוסה בקפה מישפחתית מסיבה
התקב השנייה בקומה בתל־אביב.

 ואנשי־תיקשו־ מבצעים יוצרים, צו
למנור. בפירגון מאוחדים שהיו רת,

 אר־ סשה במסיבה? נראו ומי
 ריבקה דמארי, שושנה גוב,

או קובי כספי, מתי זוהר,
 ו־ ואילנית עדה וחברתו שרת

הוג לרעבים טמיר. אלי בן־זוגה
 שונים ברטבים תפוחי־אדמה שו

והמש עגבניות, ברוטב ושעועית
ופונץ׳. תפוזים מיץ כללו קאות
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