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3557 טל. ,1334 ת.ד. ,123 אלנבי חל־אביב,

 2,000.—ער מפתח בדמי שכור5 מעונין
בס או בת״א קומפלט חדר דירת ל״י

.330 מם. ביבה.
 (פרי־ וילהמרוהטת ?חודשיים להשכיר

 מם. .לנופים מצוי! נן. עם וגז) נ׳ידר
 על חרדים 4 לוקסוס דירת למכירה.550

.557 מם. נוחים. בתנאים עמודים
ל דרוש חדר) חצי ואו מרוהט חדר

.559 מם. בת״א. רווק
 בלבד חולים לקבלת ת״א במרכז חדר
 לב. למחלות רופא מחפש חודשי, בשכר

.563 מם.
בהז למכירה ת״א, במרכז מרתק מחם!
 מעבדה 'מלאכה, לבית אידיאלי דמנות.

.569 מם. חנות. או
 קומפלט חדרים 2 קטן בית למסירה

 קרית ,14 ה' רח׳ פרי. ועצי ריהוט עם
פלמז. ב. מטלוז,

בס או בת״א חדרים 2 דירה דרושה
.582 מם. ביבתה.

 לוקסוס קומפלט חדר דירה למכירה
לוי. ת״א. 90 ויצמז רח׳ פרטר

 2 לוקסוס דירת בהזדמנות למכירה
 — אויר כיווני 4 מואר. והול חדרים

ת״א. 34 שינקין מזרחי ל״י. 10.800.—
 ברחוב מגרש )1 בהזדמנות למכירה

 באבן• מגרש )2 מ״ר. 480 ת״א, לבנדה
״מגרשים.״ 83362 טל. מ״ר. 1500 במרכז יהודה

בהז חדרים 3 לוקסוס דירת למכירה
 וע- גן בצהלה. משפחתי דו בית דמנות.
פסטינג. 14 שמגר רה' צי־פרי.

 רח׳ א' קומה חדרים 2 דירה להשכיר
בהן. ת״א. 39 ;צאנן :וה

1עגוזה
 ותק (ניקוב) אי.בי.אמ. מיכון פקידת

ביום שעות 4־5 עבודה מבקשת שנים, 6
 בכל עבורה מחפש וייט סופר עם נהג
.571 מם. האריו.
 מקום מחפש מחרטה עם עצמאי חרט
.025 מם. עבודה.
 מחפש ולציור לאנגלית מוסמר מורה
.577 מם. העובדת. בהתישבות משרה

שות לעשות או לחכור לקנות, מוכן
 מס. שניים. רופא •על בפרקטיקה פות
586.

 ספר להפצת סוכנים(ות) דרושיטמת)
.587 מם. חדש.

 בהנהלת ידיעה עם כתבנית פקידה
בע מעונינת טובות, והמלצות חשבונות

.588 מם. בודה.
 יודע במינהל, מנוסה משוחרר קצין
סי עם עבודה מחפש חשבונות, הנהלת

.599 מם. התקדמות. כויי
 סינגר למכונות א.א. תופרות קבועה לעבודה מחפש לסריגה חרושת בית

.624 מם. ומגהצת.
 5 ואופנוע מרץ בעל מ׳עכיל, צעיר

.619 מם. הארץ. בכל לעבודה מוכן כ״ם,
 תפקיד ממלא אדמיניסטרטיבי פקיד

 מקום להחליר מעונין גדול, בבנק חשוב
.625 מם. עבודה.
 טון. 1 — .סגור מסחרי טנדר עם נהג
.629 מס. והסביבה. בת״א עבודה מחפש

עסקים1
 בבכר טלפון, עם גדולה חנות מוצעת
 לקונסיגנציה. לסוכנויות ת״א המושבות

.554 מס.
.558 מם. למכירה. דונם 12 במושב משק
למ השרון מערי באחת מרקחת בית
.580 מם. משפחתיות. מסיבות כירה

ומכשי־ צעצועים ספרים חנות למכירה
.585' מם. דואר. סוכנות בחנות כתיבה. יי

 10,000.— עד להשקיע מעוניין ״!חר
.589 מם. ומבוסם. קיים בעסק ל״י

ו גלריה רהיטים, עם חנות למסירה
א.613 מם. ח״א. אלנבי מעליה, חדר

 להשכרה או למכירה בבני־ברק קיוסק
.627 מם. בהזדמנות.

 ארגזים או ליפטים לקנות מעונין
ת״א. 9034 ת.ד. גדולים.
 וחוזר לשם הנוסע שויצריה תושב

 טס. שרותים. שם לבצע מוכן ארצה,
658.

 דרוש חיפה בסביבות פרטי למשק
 ההשקעה ל״י. 10,000.— עם משקיע

.064 מס. טובה. הבנסה מובטחת,
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צלילית ת1נ0( טזלועזיס אנשים
ק □ ר צני ם קב תי מ

 מכבר לא החליטו לשעבר חברי־כנסת כמד,
ש סי מועדון בשם חברתי מועדון להקים

 לשעבר מפא״י ח״ב העיקריים: היוזמים היו.
ר עז לי ה, א כנ ל המזרחי הפועל ח״ב ל

ם ד״ר שעבר ה ר ב פ. א טו  היוזמים כשפנו ס
ה לשעבר שר־החוץ אל ש ת מ ר  והציעו ש
 מי מועדון של הכבוד נשיא משרת את לו

 את רואה ״אני באמרו: שרת סירב שהיו,
 שיהיה״ כמי גם אלא שהיה כמי רק לא עצמי

 יוסדףז מפ״ם ח״כ השבוע דרש כאשר . . .
ס, מי  היושבים ערבים כי מפלגתו, בשם כ
 יוחזר ורכושם לנפקדים ייחשבו לא בישראל
 לוי שר־האוצר לעומתו התפרץ לידיהם,

ל שכו  ״האם מפ״ם: שרי לעבר וקרא א
 שלכם קיבוצים ששה שלפחות לכם ידוע

 טענה . . . כאלה?״ אדמות על יושבים
 מפ״ם ח״כ של מפיו בכנסת הושמעה אחרת
ן בין, חנ  ״לפי מם־העיזבון. על בוויכוח רו

 רובין, טען העיזבון,״ מם של ההכנסות
 לו השיב מאד.״ נמוכה אצלנו ״התמותה

ל צ״כ ח״כ א ר ש ח י ק  טועה. ״אתה ג רו
 הבר־ לחגיגת . . . הקבצנים״ רק מתים
 של בנו שדה, יורם קיבל שלו׳ מצווה

 המנוח, שדה יצחק הפלמ״ח של ״הזקן״
כ ברטה, פיסטולח מטיפוס איטלקי אקדח
. . דיין משה מהרמטכ״ל מתנה ש מי .
 בשגרירות ראשונה מזכירה בשעתו היתר,

ש כרתה, איירין באיטליה, הישראלית
 דרכי־ בשל מיוחד־במינו שם לד, רכשה

 הבלתי־שיגרתיות, הדיפלומאטיות פעולתה
 לחגיגות הוועדה ראש על־ידי עתה נתמנתה
כ ווייסגאל מאיר המדינה של העשור

אירופה. במדינות לחגיגות הוועדה נציגת
 ופעולתו ליצירתו שנה 30 מלאת את מיוחד בקונצרט השבוע חוגג נרדי נחום המלחין

 ניצב כשהפסנתר דגניה, בקבוצת ראשון קונצרט נתן כאשר בשעתו החל בה המוסיקאלית,
 אנשי הציבו נגינתו, את הקומפוזיטור על להנעים כדי כר־דשא. של במרכזו עגלה, גבי על

 בהפסקות. לפעם מפעם ממנו ללגום נרדי את הזמינו הפסנתר, גבי על חלב כד הקבוצה
 את ללקט נהג ילדים, בשירי וכלה עבודה משירי החל שירים, 1000 בערך מאז שיצר נרדי,

 ששמע אחרי ״התרגעות״ שירו את יצר למשל, כן, עצמו. העם מפי נעימותיו ואת רשמיו
 תוכניותיו בירושלים. מונטיפיורי בשכונת רצפות שוטפת של מפיה הגולמי הנושא את

 שירי של פסטיבאלים ועריכת תנ״ן פסוקי על מבוססת אוראטוריה חיבור הקרוב: לעתיד
 (״אסוני בכסף מחסור דרכו: על העומדים העיקריים המכשולים ובאמריקה. באירופה ישראל

 להתגבר כדי ליצירותיו. צעירים מבצעים בכוחות ומחסור אומר) הוא התעשרתי,״ שלא הוא,
 מהם שכמה ומוכשרים, צעירים וזמרות זמרים בגילוי בקדחתנות נרדי עוסק זאת, תקלה על

 ובתוכם המלחין, של חדשים שירים 50 יבוצעו בו החגיגי, בקונצרט לשמוע הקהל יוכל
 נרדי בתמונה: נשים. קולות ושני פאגוט לקלארינט, תימנית״ ״חתונה החדשה יצירתו
צפירה. ברכה היתה נרדי של הראשונה אשתו צדוק. אהובה הזמרת לשעבר, אשתו בחברת

★ ★ ★

ל ד שירי מו ה ל ב ה א
 פישר, אדי האמריקאי היהודי הזמרגש

 ריינודדס, דכי הקולנוע כוכבת של בעלה
 בתל־ התיאטרון במועדון השבוע הופיע
 כפתורים קבועים חולצתו כשבשרודלי אביב,

 ונמוך־הקומה, הצנום אדי, מגן־דוד. בצורת
 לשיר מעריציו בקשות את למלא אץ לא

 הסביר: ביותר׳ המפורסמים משיריו כמה
 תשאלו אלא האלה. השירים את שונא ״אני
 לי יש ובכן, בכלל? אותם שר אני מדוע
 כמה להשמיע העדיף כך אחר ובת.״ אשד,

וקו חפשית אידיש פיטפט באידיש, שירים
המשורר . . המועדון מבאי כמה עם לחת

 השבוע, גילה המאירי אביגדור הישיש
 ״לכל מופשט. שיר־אהבה כתב לא מימיו כי

 שאליו וקיים חי מודל לי ״יש אמר, שיר,״
 המשורר, סיפר אחד, יום דברי.״ את כוונתי

 עצמו, למודל לקריאה השירים אחד את נתן
 כי וטענה חוטמה את עיקמה היא אבל

 שחקנית . . . אחת מלה אף מבינה איננה
 נראתה רוכינא חנה הבימה תיאטרון
הבכו בהצגת הצלחתה לאחר מאד מאושרת

מר אני ״הלילה בפאריס. הדיבוק של רה
 רו־ אמרה באמת,״ צעירה עצמי את גישה
 ביצד שתמהו הצרפתיים, לעיתונאים בינא
 נערה של תפקיד )63( בגילה משחקת היא
. 18 בת . השבוע גילו הנעורים סוד את .

 על־ידי שנשאלו ישראליים ישישים כמה גם
 הם, מה איתנים, הבריאותי הירחון מערכת
 השומר ימיהם. לאריכות הגורמים לדעתם,

 שפירא אכרהם הוותיק הפתח־תקוואי
 שתי רק לאכול נוהג הוא כי סיפר, )86(

בש מקמץ וצהריים, בוקר ליום, ארוחות
להי נאלץ מאז ברגל בטיולים ומרבה תייה
 בהתאם ״אכול הסוס. על מהרכיבה גמל

 בשר הן לחיכך, הערב ומכל גופך לצורכי
 לאריכות־ כסגולה שפירא הציע ירקות,״ הן

 אחר, ישיש של ביותר החשובה עצתו ימים.
 מן ״התרחק ):76( כהן יעקג המשורר
ו פירות הם העיקריים מאכליו הבטלה.״

 באכילת מיעט האחרונות ובשנים ירקות,
 חריפים. ממשקאות התנזר לא כי אם לחם,

★ ★ ★
ד ג □ ד ה ועוגה שד כ תו ח

טל שיחות כמה השבוע הוקלטו כאשר
 תוכנית לצורך המטכ״ל במרכזיית פוניות

 אח להוקיע מנת על צה״ל, בגלי ששודרה
 במקרה נקלטה הפרטיות, השיחות ריבוי

 הצבאי הרב של שיחה גם זאת בהזדמנות
 כאשר גורן. שלמה אלוף־משנה הראשי
 הנאה השומעים נהנו המוקלט, לסרט האזינו
ה דן שעליו ההלכתי הפילפול מן מרובה

 שהתנהל הטלפון, דרך אחר רב עם רב
 לא זו שיחה מסולסל. גמרא בניגון כולו

 שגריר . . . היתר עם כמובן, שודרה,
 גילוי־ אלכסנדר בישראל ,מועצות-ברית־ו

ב האחרונה בשבת ביקר אברמוב טה
 של בלווייתו המשק ברחבי וסייר נען קיבוץ

 הקיבוץ. חבר כרמל, משה שר־התחבורה
ה הקיבוץ בחברת השגריר התעניין בעיקר
 שהצטרפה רוסייה שהיתר, כסנייה, מנוחה,
 כי אף שנה, שלושים לפני הקיבוץ למקימי
 קיבל השגריר ולדתה. לעמה אמונים שמרה
ש כסנייה, של זכרונותיה ספר את מתנה

 אחר, שגריר . . . מזמן לא לאור יצא
בש עסק הצרפתי, ז׳ילכר אדן פייר

 הוגשה כאשר אחרת: בבעייה שעבר בוע
ה עוגה הלאומי, הצרפתי החג לכבוד לו,

ה הדגל של הטריקולור, בצבעי מקושטת
 לחתוך ״איך הנבוך: השגריר אמר צרפתי,

במע . . . בדגל?״ לפגוע מבלי העוגה את
 קטע כבוש חיוך השבוע עורר דבר רכת

ו אנשים הכרוניקה במדור שנדפס זעיר,
 כל ללא במקורו, שנכתב כפי מוסדות,
 הקטע: עצמו. הקטע גיבור על־ידי עריכה,
 חופשה נטל בן־גריון עימנואל ״הסופר

 שיהיה ספרותית פעולה עקב לשנה, מדבר
ה את אפף עמוק דכאון . . . בה״ עסוק

 על לו נודע כאשר שניאור זלמן משורר
 אף בלונדון, אש שלום הסופר של מותו

 עד יריבים השניים היו אש של בחייו כי
 ארצה בשובו הכריז אשר שניאור, תרמה.

 חריף במסע לפתוח עומד הוא כי מכבר, לא
 אחו, לריב ״רציתי באנחה: אמר אש, נגד

לו.״ והסתלק אוחי סידר הוא אבל

השבוע <ןי10פ
 ״כל הציוני: הפועל בוועד רפאל, יצחק המזרחי הפועל ח״ס •

 מכל שונה הוא כי שטען החסידי, האדמו״ר אותו את לי מזכירות כאן המפלגות
 לוקח הוא ואילו עצמם בשביל לוקחים שהם מה לוקחים הם שכן האדמו״רים, יתר

עצמו.״ בשביל
 תשובה בצטטו גולדמן, נחום ד״ר הציונית ההסתדרות נשיא •

 אידיש: הציוני הפועל בוועד מדברים מדוע לשאלה וזייצמן חיים הפרופסור של
הקדושים.״ לשון היא אידיש אבל הקודש, לשון אומנם היא ״עברית

 בוועדת-הכספים בהסבירו שרף, זאס המדינה הכנסות על הממונה •
 המדיניות אך כך, על ״חשבנו ברית־מילה: על מם להטלת מתנגד הוא מדוע

ייצור.״ אמצעי על מסים להטיל שלא היא הממשלה של המוצהרת
ממסע, כששב בספרו, ז׳ילבר, אז׳ן פייר בישראל צרפת שגריר •

 בישראל: הנוח־יחסית מזג־האוויר לעומת באירופה השורר השרבי האקלים על
בגויים!״ נקמה — הפסוק של המדוייק הפירוש ״זהו
 המשפטים, משרד של הרפואי היועץ לשעבר קלי, שמעון ד״ר הנאשם •

 פיטור תעודות מתן על־ידי מגיוס צעירים שיחרור באשמת נגדו המתנהל במשפט
 באמת, מטורפים 20 היו כחולי־נפש ששוחררו הנבדקים 50 ״מתוך חולי־נפש: של

המשפט.״ מהלך תוך למטורפים ייהפכו והשאר
 ספר על ביקורת במאמר נווינם, אלאן האמריקאי ההיסטוריון •

 ופשטניים. מציאותיים לאומניים, מטבעם הם ״הצברים ישראל: במדינת העוסק
 ונופה המזרח־אירופי, הגיטו של ולא שיקאגו של לאוזירה. דומה תל־אביב אווירת

 שלנו הפרוע המערב לנוף דומה — אילת של מזה׳ יותר או — באר־שבע של
בתלמוד.״ או בתורה העוסק למקום־יישוב ולא

 חוץ משתלם, אינו ״הפשע היצ׳קוק: אלפרד סרטי־המתח במאי •
סרטי־המתח.״ למפיקי מאשר
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