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ם רי ת מ ז ג
מפריע לא זה

ג חו ורישו ציורים בתצוגת ♦ נ
תד התל־אביבי, מזית בקפה מים  י

ל 69ה־ הולדתו ברנ משה ש
ברנ ואיש־בוהמה. צייר שטיין,

ליד שטיין,  ניצול־ הוא פולין, י
 בארץ דרכו את שהחל שואה,

 מהרה עד נודע אך כגרפיקאי,
 המיזרח־אירופית העיירה בציורי

 שלו. שחקני־התיאטרון ורישומי
 המיס־ שסימלו נמוך־הקומה, הצייר

 נושאת כבדה שרשרת הוא חרי
 גרוש הוא לאפודתו, מחוץ תליון

 על גם הגאה בנות, לשתי ואב
 שאני ״זה החברתיות: הצלחותיו
 להיות לי הפריע לא קטן־קומה

ויפהפיות!״ גבוהות נשים מוקף

דך?1ד פנה ה1א
חוג  של 80ה־ יום־הולדתו ♦ נ

 רב־ מלחין עמירן, עמנואל
 אנה בששון; מים פעלים(ושאבתם

 לפני כבר שהתפרסם ד!דך), פנה
 את נשא עוד עת בשנים, עשרות

 פוגצ׳וב, הקודם, מישפחתו שם
 וכי־ המוסיקאי החינוך על כמפקח
למוסיקה. מורים של דורות מכשיר

מים1 ועשרה שנה
ר ח ב פו ממשלת לראש ♦ נ

 ),62(מזובייצקי תדיאוש לין,
 וראש־הממשלה סולידריות איש

 באחת הראשון הלא־קומוניסטי
 40ב־ המיזרחי הגוש מארצות

 עורך מזובייצקי, האחרונות. השנים
 שבימי סולידריות, תנועת שבועון

 ראשית של בפולין הצבאי המישטר
 פעילותו בגין נכלא 80ה־ שנות
 מישפטן הוא ימים, ועשרה לשנה

 לשלושה ואב אלמן השכלתו, לפי
 לכנסייה מאוד המקורב בנים,

 בפולין, רבת־ההשפעה הקאתולית
 שנה 20מ־ יותר במשך ערך בשמה

מירחוניה. אחד את
• • •

קמצן לא סקוטי
 איש־העס־ על־ידי ♦ נרכשה

טון מייקל קים  20ב- ),371 ניי
 63(כ־ שטרלינג לירות מיליון
 הכדורגל קבוצת ש״ח) מיליון

 סנציסטר היוקרתית הבריטית
 ביותר הגבוהה בתמורה ׳ונ״טד,

 קבוצת עבור אי־פעם ששולמה
יליד סקוטי נייטון, כלשהי. כדורגל

 השכלתו, לפי מורה הוא אדינבורו,
 בעסקי־מקרקעין חילו את שעשה

 מערב- של באזורי־הקייט (במיוחד
 השקעתו מנימוקי ואחד אירופה)

הקצרה התקופה במנציסטר:
כדו להיות ביקש עת בצעירותו,

מיקצועי. רגלן

הפימסוף הפנתר
ח צ ר קליפור באוקלנד, ♦ נ

יראי ,47 בגיל ביריות־אקדח, ניה,

ברנשטיין צייר
ויפהפיות גמהזח מוקף
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 ̂ להת־ הרבה בארצו, המישטרתית

 פוליטית בקיצוניות(״עוצמה בטא
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 תקר במשך למצוא, אותו שאילץ
 פידל של בקובה מיקלט פת־מה,

קאסטרו.

בשמע־ת־וזטבע רצח
ח צ ר  שמודת־טבע בקורה, ♦ נ

 ,83 בגיל נוודים, על״ידי בקנייה,
 שנלחם אנגלי אדמסון, ג׳ורג׳
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 תשע לפני שנרצחה, אדמסון,
 בעת מקומי עובד על־ידי שנים,
 של שמם שכרו. גובה על ויכוח
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במיזרח־אפריקה.

ש  לו... אין שעדיין ולמילו שי
!המזל ...עדיליון
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