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 רקע על קולוסאלי מערבון ירושלים) חן,
 בו המאה, בראשית בסין הבוקסרים מרד

וה האינדיאנים מקום את הסינים ממלאים
 את המערב מדינות של הדיפלומטי סגל

 ומשחק מרהיבה תפאורה השריפים. תפקיד
 את בקלות הגונב ניבן, דוד של מרשים
 ההמונים קרבות הכוכבים, משפע ההצגה

וההיסטוריה.
האה תל״אביב) (הוד, וליזה דויד •

מטור של בעולם תקווה של אור כקרן בה
 חולי־ נערים שני של אהבתם סיפור פים.
 ושג־ מבדידותם להחלץ דרך המוצאים נפש
 בלתי סרט תמימה. נעורים באהבת עונם
מעולה. מישחק רגיל,
ה אביב) תל (גת, קאנה מונדו •
 ועם — והמשפיל העלוב המגוחך, מוזר,
 האנושי, המין שבהתנהגות הנפלא זאת

ואותנ מבויימות אפיזודות, תריסרי כשני
 מרתק העולם. פינות בכל שצולמו טיות,

ומאלף.
ה • ר ט ק ל  הטרגדיה חיפה) (אורלי, א

לתסביך שמה את שהעניקה האשד, של

 הקלאסי מחזהו לפי ורצח־האם, אהבת־האב
 ו־ פיוטי קולנועי עיבוד אוריפידס. של

 איירן קאקויאנים. מיכאל של ריאליסטי
 דיין יעל הראשי. בתפקיד מזהירה פאפאס

ניצבת. בתפקיד
ה • ש י י ג  מצחיק ירושלים) (ציון, ה
נפל סצינות כמה לעוד נוסף מרטיט, וגם
ה הבמאי מונטאן, איב יפאן. נוף של אות

מק שירלי אשתו, עם סרט מביים דגול,
יו וכשהוא אשתו, שהיא לדעת מבלי ליין,
 ואחרי יודע, שהוא יודעת אינה היא דע,

המשפחה. סוד נשאר זה — יודעת שהיא

תנו של מענג קונצרט התרנגולים •
 שהופעתה צעירה זמר להקת על־ידי וזמר עה

 ול־ מקורית ישראלית ליצירה עדות היא
פולני. נעמי — יולדתה של כשרונה

ה • כ ה׳ ר  בולגרי, מחול פולקלור ד
ושמיניית דמעות, עד מצחיק מוסיקה קרקס

 כי אם מלוטש, בביצוע הבולגרי הצבא
 בידור שונים. ופזמונים שירים של מיושן,
מרענן.

 וזםזרח, (יריד כינדאומי ודיאטה •
 פרוב־ היוגוסלבית הזמר רביעיית תל־אביב)

 וזיאו־ הצוענית הלהקה הצוענית הלהקה לס,
 במרכז לייט, אן האכריקאית והזמרת דוסיה

קייצי. בידור הופעת
 יפו) החמאם, (מועדון ועין שן •
 פיזמוגים, של יחיד בתוכנית זוהר אורי

סא שעיקרם ואילתורים, הלצות מונולוגים,
ב המתרחש על אקטואלית פוליטית טירה

פרס. שמעון ועל מדינה

 תל-אביב) (צברה, מארקוואט גוב •
 של מבצעיו על חוזר בקשת קליעה אלוף

 מופיעה בה קאברט בתכנית טל וילהלם
לה־רוז. פופה החשפנית גם

ה (הרקיע פרדבלס רביעיית •

 היוגוסלבית הזמר רביעיית יפו) שביעי,
 החדשה הבידור מסעדת של תבנית במרכז

ביפו. הגדול בשטח שנפתחה והמרווחת
 ענו, (חומות ים־התיכון לילות •
 טריו — המעולה היוונית ד,שלישיה עכו)
 ודקר לארי אפריקאי הדרום והזמר כריס

 היפים מן ונוף באוירה המצטיין במועדון
בארץ.
 שירים צפת) (קימרה, הלוי אהלה •

 הזמרת של מפיה עמים ושירי ישראליים
 במועדון מארצות־הברית שחזרה הישראלית

חדיש. לילה
מן לדק • ה יפו) כייאם, (עומאר רו

 בקיר־ וחונך שגדל הצרפתי, והזמר מלחין
אח ומשל משלו שאנסונים של בערב קס,

רים.
 חל- (גן־הוזאי, העצבני החתול •

 תחת עממי בידור שישי) בימי רק אביב;
זוהר. אורי של בניצוחו השמיים כיפת
ה — תל־אביב) (אדריה, הום לס •

 לחקות המנסה צרפתית זמר להקת גברים.
דה־לה־שאנסון. הקומפאניון הצלחת את

מכוניות: לרכישת ראשונה חסבון מכנית

ב כ ר ״
 חדשד חסכון תכנית והפעיל יזם חוץ לסחר בנק

 או חדשות מכוניות לרכוש לאנשים לאפשר שמטרתה
 חסכון תכנית באמצעות בחדש, הישן רכבם את להחליף
 במסיבת הודיעו כך על — ״רכב־עוז״ הנקראת חדשה,

 שוהם דוד מר הבנק, של הכללי המנהל בתל־אביב עתונאים
שטנר. מרדכי מר החסכון, על והממונה

 זה, מסוג הראשונה התוכנית שזוהי הדגישו, הדוברים
 הלאומית המועצה עם בשיתוף הבנק, הנהלת יוזמת פרי

 שהינה כה עד היחידה והיא התחבורה, ומשרד לחסכון
המאושרת. התוכנית

חובות עול בלי
 רוצים אשר המכוניות בעלי לכל מכוונת התכנית

 רכב להם אין עדיין אשר ולאלה רכבם את להחליף
 להם לסייע מיועדת התוכנית אותו. לרכוש וברצונם
 חובות לעול להכנס ומבלי נוחים בתנאים וזאת זו ברכישה

 ריבית של נוספות בהוצאות לרוב הכרוכים קשים,
מוגזמת.

והוגן נוח הגיוני,

 התוכנית את שיזם הבנק כי בדבריו, הדגיש שוהם מר
 והוגן נוח הגיוני, פתרון להציע כדי בה שיש מאמין
 הרכב משק חידוש בעית — הזמן עם המחריפה לבעיה
 והפרעות מיותרות הוצאות לבעליו הגורם ומתיישן, ההולך

 בנק מנהל אמר — סוד זה אין נזק. המדינה ולכלכלת —
 לחידוש כה עד דאגו בעלי־הרכב כל לא כי — חוץ לסחר

 את לפתור גם היא הכוונה אחת ובעונה בעת רכבם. כלי
 לרכשו, חפצים לרכב, הזקוקים האלפים אותם של בעייתם

לכך. אמצעים בידם אין אך
הראשון הבנק

 איננה הבעיה למעשה כי בדבריו, הדגיש שטנר מר
 ויש בלבד, גדולים ולמפעלים התחבורה למשק מצטמצמת

 סכומים יפרישו פרטיים אנשים שגם לכך, רבה חשיבות
רכבם. של הפחת כיסוי לשם שיחסכו

עוז״
 כי שטגר׳ מר אמר ״רכב־עוז״, תוכנית על בהתעכבו

 תוכנית המפעיל הראשון הבנק להיות זכה חוץ לסחר בנק
בתש לחסוך לציבור שתאפשר תוכנית זה, מסוג מאושרת

 דרושים שיהיו הסכומים את קטנים חודשיים לומים
החדש. הרכב רכישת למימון

פשוטים עקרונות לפי

 מבלי אזרח, כל להנות רשאי ״רכב־עוז״ מתכנית •
 תהליכים שהם איזה או בקשות לאישורים, זקוק שיהיה

פורמליים.

 הצטרפותו עם להפקיד יהיה בתכנית המשתתף על •
 חודש ומדי ל״י 500.—מ־ פחות יהיה שלא סכום לתכנית,
מ־ פחות לא של קבוע סכום לחשבונו להכניס בחודשו

ל״י. 50

 וישאו המחירים למדד צמודים יהיו החסכונות •
 יהיו הצמדה והפרשי זו ריבית לשנה. 50/0 של ריבית

ממס־הכנסה. פטורים

ביטוח וגם הלוואה

 לא אך שנים, 3מ־ לא־פחות תהיה החסכון תקופת •
 רשאי בתוכנית משתתף כל אולם שנים. 8 על תעלה

 כספו, את בחזרה ולקבל השתתפותו את באמצע להפסיק
לו. שתגיע הריבית בצירוף

 לקבל החוסך יהיה זכאי החסכון תקופת בתום •
 (כולל חסכונותיו מסכום 50ס/ס על תעלה לא אשר הלואר,
הצמדה). והפרשי ריבית

 צמודה, או בלתי־צמודה להיות תוכל ההלואה •
 עד תינתן והיא החלטתו ולפי החוסך לרצון בהתאם
שנים. 5 של לתקופה

 יובטח וההלואה, החסכון מכספי הרכב רכישת עם •
הבנק. חשבון על בחברת־ביטוח הרוכש


