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בבראזאוויל (מרכז) כרמל 5דיוםן מוזס נוח
נים לבייש צ׳ה צ׳ה

 .גם תועבר היא אלא הבלעדית, לרשותו כה
 להתמנות עומד שקניוק החיפאי, למוזיאון

 משה של בנו אגב, . . . האמנותי כיועצו
 עומד קניוק, יורם והמבקר הסופר קניוק,
 למנהלה התמנה הוא אביו. בדרכי ללכת

 מועדון באולמי שתיפתח הציור גלריית של
 מיוחד אופי בעלת גלריה זו תהיה החמאם.

 הבוקר 'משעות פתוחה תהיה היא במינו.
 ז־ באר זו משעה יעמדו המבקרים ולרשות
 לפי • • • נאות־מראה ומארחות מסעדה

 ישראליים אישים של המסחריים ביקוריהם
מח כי נדמה האחרונה, בתקופה בניו־יורק

 כללית. למכירה עתה עומדת המדינה צית
 קשה עתה העמל שילה, יצחק השחקן

מש מחפש תפקיד, לקבל על־מנת בניו־יורק
 שלפי עכו, חומת פיתוח לתוכנית קיעים
 צפת, עירית ראש לו. כולה שייכת דבריו

 למשקיעים למכור מנסה הכהן, אברהם
 ומועדוני־לילה בריכת־שחיה שעשועים, גני

 הנמצא קדישזץ, יצחק ואילו בעירו,
ה למועדוני קונים מחפש בישראל, עדיין

• • ובחיפה בתל־אביב תיאטרון  בשיחה .
 לתל־אביב, ביץ׳ ממיאמי מיוחדת טלפונית

 הישראלית, היופי מלכת השבוע גילתה
 על נוסף סנסציוני פרט מזרחי, יהודית

 סיפרה תבל. מיס בחירת בעת השערוריה
דיוני את סיימו שהשופטים ״אחרי יהודית:

 גאה אני ,וכעת והכריז: הקריין יצא הם,
 מיס — יוניברס מיס את בפניכם להציג

 והריע רגליו על קם כולו הקהל ישראל.׳
 צעק הוא כשפתאום רגלי, על קמתי ואני

 — טעות חלה ,סליחה, המיקרופון: לתוך
 העתונ־ ארגנטינה.׳ מיס היא יונ״ברס מיס
 הכללית, למחאה הצטרפו במקום שנכחו אים

 מיס — ענק שלט שולחנם על מיד הציבו
 דרך־ מסיבת • • • יוניברס׳׳ מיס — ישראל
 (אגודה שתל״ם על־ידי השבוע נערכה צלחה
 לכבוד מלידה) משותקים ילדים למען

 העתונות נספח מק־פאדלאנד, ג׳יימס
 לחופשת־ היוצא ארצות־הברית, בשגרירות

ב החיה הרוח הוא מק־פארלאנד מולדת.
 יש מתקציבה וכהמישית האגודה פעולות

 מיקרה . . . ולפעילותו לתרומותיו לזקוף
 רייכשטאט, אסתר לזמרת אירע מוזר

לשירי־עם בפסטיבל גדולה להצלחה שזכתה

ן: הצופה, כתב אישון, משה •
 !;: בגלי מלכיה מלווה התוכנית במסגרת

 !!! — משמחת בשורה ״נתבשרנו צה״ל:
 ! במח־ הצבאית הרבנות תשותף מעתה

 1 הרבנים לטובת שיהיה דבר האטומי, קר
מזה.״ והמדענים מזה

 | הנוער יושב־ראש שלומוב, אהרון
 |• להצ־ בתשובה בארצות־הברית, העברי
 1! ב־ הנאצית התנועה מנהיג של הרתו

 !״! ל־ שיש רוקוול, לינקולן ארצות־הברית,
 !״! ״לך מארצות־הברית: היהדות את בער

יהודים!״ תמצא לא שם לעזאזל.
!::! קדיש הכנסת יושב־ראש •
ה,  11 של נאומו בעת בקריאת־ביניים ל
| ״אין לורנץ: שלמה ישראל, אגודת ח״ב | 

 !■:! אבל דבריך, לתוך להיכנס אפשרות לי
 !1 להגיד עומד שאתה אותך מזהיר אני

שחר.״ להם שאין דברים

 כמה במשך צופוט. הפולנית הקייט בעיר
ה במקום זכתה בה ההופעה, לאחר לילות

 עטופת אשה המלון בפתח לה חיכתה שני,
 ה־ האשה של התמידית הימצאותה פרווה.

 אסתר, אל לגשת העזה שלא מיסתורית,
ה קיבלה אחד יום חשדותיה. את עוררה
 המצורף הפתק ועל ענק זר־פרחים זמרת
כש רק משפחה״. ״קרובת כתוב: היה אליו

 תכשיטים לחנות אחד יום אסתר נזדמנה
התעלו שתי בין הקשר התברר מקומית,

 שם, פגשה אותה המיסתורית, האשה מות.
 התברר ובנשיקות. בחיבוקים עליה התנפלה

עמ היא רייכשטאט. הזמרת: כשם שמה כי
 של שפניה ששוכנעה עד המלון בפתח דה

 במחנות שאבדה בתה, לפני דומים אסתר
לאור ובעלה הזמרת הפכו מאז ההשמדה.

 לאחר גם אשה, אותה בבית קבועים חים
 שרייב־ החדשה לידידתה הסבירה שאסתר
נישואיה. מאז רק משפחתה, שם הוא שטאט

★ ★ ★

 - להיאכל או לאכול
השאלה זאת
 אך הישראלים, על נחה הנזיוסיקלס רוח

 ויוחנן קינן עמום אחרי בגולה. רק
 ישראלי נושא על מיוסיקל שחיברו זראי,

 לכתוב מוסינזון יכאד גם החל בפאריס,
 יגאל של הנושא בניו־יורק. מוסיקלי מחזה

 שם כבר גם לו יש דייגים. קיבוץ הוא
ה אליו הגיעה לדבריו החלוצים. מקורי:
אח זה היה בהחלט. מיקרי באופן השראה

 לאיזה בקשר אליו פנה יצרן שאיזה רי
 שיחה כדי תוך מחזה. לאיזה שעובד ספר,
מסו יגאל אם תמימותו, ברוב היצרן, שאל

 לא הוא יום. 60 תוך מיוסיקל לכתוב גל
 אחת גבה הניף יגאל חסמבה. על עדיין שמע

 הנגב בערבות ״את לדבריו: והשיב, למעלה
 תוך קזבלך את ימים, עשרה תוך עשיתי

 יותר זה לנדוסיקל יום 60 — שבועיים
 נעול בניו־יורק ההולך יגאל, בשבילי.״ מדי

 גם קצרים חאקי מיכנסי ולובש בסנדלים
 את כי מספר ביותר, החשובות לפגישות
 פיליפס המלחין יכתוב למחזה המוסיקה

 הצעירה ארקין משפחת • • • ספריננר
בישר כינוס־משפחתי־זוטא לערוך עומדת

 כמה אלה בימים מבטל ארקין ג׳וקי אל.
ל להגיע שיוכל כדי קודמות, התחייבויות

יצט הוא התוכנית לפי הבא. בחודש ארץ
 לסיבוב אופיר, שייקח מורו, אל רף

 כי סיכויים ישנם ובדרום־אפריקה. באירופה
 שאף רודן, זיווה גם תצורף זה למסע

ב שייקה. של בלהקתו בשעתה היתד■ היא
 ג׳וקי, של אחותו גם לארץ תגיע זמן אותו

 של הזוהר מנערות אחת פעם שהיתר■ מי
• ארקין־כהן גליה - ישראל .  אגב, .

 בעיות אופיר שייקר, את מטרידות אז עד
 שאמר־ התופעות התרבו לאחרונה אחרות.

 את כוללים בידור, הופעות העורכים גנים,
 את לשאול מבלי במודעות, שייקר■ של שמו
 כלשהו. קשר עמו להם שיהיה מבלי או פיו

 שייקר, כי בצער מודיעים הם ההופעה בערב
 אמן במקומו מציגים להופיע, יוכל לא

 תביעת־ להגיש עתה עומד שייקה אחר.
 רחמימוב, איצ׳קו האמרגן נגד נזיקין

 כ־ כביכול, הופעתו, על השבוע שהודיע
שער־ד,נגב.

 וירה ה*
 הוכרת

•9/״3הא
 ומוצלה קרירה מרפסת למבוגרים־

ריזז בתריסי  המשובחים. ת
ם-זוג  גמדיים, תוכים לילדי

והנאה. ענין של מקור

תדיזז עם - כולה למשפחה שמחה הבא
ש רכוש  לדירתך תריזז החוד

ם זוג שי: ותקבל כי הדר בכלוב תו נ

א בהזמנות סוכני: לכל לפנות נ
ז ז י ר ס תריסי תעשית — ת ס ב ס  בע־־מ א

ת־־א. 4219? סל. ,7 שור פרופ׳ רח׳ הראשי: המשרד

חדשות כתות נפתחות
י״א י׳, ט׳, לבוגרי מיוחדות כיתות

ט ו ט ר נות ש  מכו
 בנין שרטוט

ה ר ו קט ט י כ ר א
פנים) ועצוב רהיטים שרטוט (כולל

 מכונות טכנאות
ו טכנאות י בנ

ם י ט ר : פ ה מ ש ר ה ו
קר, 12—10 בערב 7—5 בבו

 76 אלנבי רחוב ב, י ב א ־ ל ת
, ה פ י  17 ביאליק רחוב ח

, ם י ל ש ו ר יואל. בית ,33 יפו רחוב י

 עוד פ ר פ־ י ר הגישי
 ול־ לבני־ביתך היום,

 מסוג גלידה אורחיך.
 נפלא בטעם מהפכני

ה א ר מ ב , ו ר ד ה  נ
ה נ כ ו . מ ה ש ג ה ל

ת סי ר • סו

פקידים!
1 תלמידים

ספוודגמיוע!
לי■ חחדע לקודם היום עוד תרשמו

ת מ ר צ ק
אנגלית ו/או עברית

 בשכול) סעמייס חודשים, (שגי
 )•0ממ00( נרנ* ב״אולפן
 (קפסינסקי) בר־קפא מ. : המנהל

 3 גירדון רחוב תל״אביב:
 ׳־במעלה• בביח־הספר איפת:

38 לוין שמריהו רחוב
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