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הגליון בתוך
 בערבית אבשלום — יקר קורא

 וסכסית אנטיפאטיח — מיכתבים
ת־!.ידיעות — עימות  אחרונות־ .חדשו
 למאצ׳ואיום שכירי־חרב בין — הישראלי הקשר

 פנימית צנזורה — תשקין!
 מיזרח׳ ובצלאל פפו של — ההימורים ספינות

 שבבו שבתי — מקומי גיבור
 באושוזיץ הכרמל — במדינה

 צפון תדאביב בסניף — מרידוד דן
 נבל המיקצוע: — הנחץ

 לבירור ערפאת — אנשים
 וענבח קידמה — אישי יומן

 שריר עושה — פת גידעון
 שם היה לא קינן רק — חדש דן״

ס של החברים — ישראל לילות  אלפ
 משונעים אינם המפסידנים — מהלך

רובינשטיין, אמנון אופיר׳, זאב — אומרים הם מה
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 טוף חנית א״ל, סנל, זאב נחפר, פסח
 עברו את מחק הנשיא — לוי מימון

תשבץ
 מפריע לא זה — תמרורים
 עליון כוכב כידון — הורוסקופ

 הנן לניל מתאים — קולנוע
 יקרה ארוחה — המרחלת רחל

 חיפה תיאטרון את עוזבת — נקארד! מלווה
לוריא רענן • ליפשיץ מאיר • דן אורי — אחרת דיעה

בליטנטל עלים • גדיש טד • הורוביץ מרדכי •
• דרורי יהודה • אשכנזי דניאלה • ברנע יוסף •

• אופירה של החברים • ליפוביץ צביקה
— ושלום־עכשיוניקים סרבנים
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בסדר אנחנו — עוז אבי
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