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המשרדים. ויתר 101 דיזנגוף רחוב לאן, בתל־אכיב
 גינצבורג־יובל׳ מכבי, קופת הכרמל, מרכז גובר,
ובו׳. חיפה קופת
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רסקו פסג׳ מרקור, בבאר־שכע
ציון ככר כהנא, כירושלים

המשרדים ושאר אילת קולנוע בקופת ת ל י א ב
הבא בשכוע נוספות הופעות על פרטים
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בשמש מקומנו •
 ארצי נערות •

נוספים ולהיטים
 נגן מאריך 7"

מתקליטי

חדש מחזור נפתח החודש
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במיספרה השר
 בין לאחרונה המתנהלת האישית המלחמה

 ראש לבין הבטחון, ושר הממשלה ראש
 לכל התפשטה בעבר הבטחון ושר הממשלה

ל לוי המישורים. שכו  לא כי הודיע א
 במידה לכיש, לחבל העשור בחגיגות יופיע

ד אליהן ויוזמן ץ. דוי רי ו ג ך  התוצאה כ
נפ חגיגיות עצרות שתי קיום הצפוייה:

 אחר, חגיגי מאורע איש. לכל אחת רדות,
 צר,״ל מצעד הוא לחלוקה, ניתן שאינו

 לבן־גור־ פרטי מצעד יערך לא בתל־אביב.
 לבימת יופיע לא כי רמז שהוא למרות יון,

 להביע כדי אשכול, יעמוד עליה המוזמנים,
מירוש המיצעד הזזת על מחאתו את בכך
 איבד לא זאת עם יחד לתל־אביב. לים

ב המפעמת הקרבית האופטימיות את ביג׳י
 שירדו המשלחות אחת לחברי גילה קרבו,
 רחשי־ את יודע הוא כי לשדה־בוקר, אליו
 עם למאבקו ביחס ישראל אזרחי של ליבם

 לחברי אמר אתי,״ העם אתי, ״העם אשכול.
 כובעו* את דתי שר מסיר מתי <•< המשלחת.

 הפסח, חג בערב במיספרה. יושב כשהוא
ם הפנים בשר צלם כשהבחין ה חיי ש  מ

א, ר פי ב קרמר בסספרת יושב כשהוא ש
 התרגש שפירא לצלמו. מיהר ירושלים,

להס לצלם שיורה המיספרה מבעל וביקש
 יעשו כי ביקש נירגע, מכן לאחר תלק.

 זו מיניסטריאלית במספרה מניקור. גם לו
א התיירות שר גם מבקרים ב קי ב־ ע  גו

ס וו־,תעשיה המיסחר האוצר, ושר דין ח נ  פי
ר. פי  לגולגולותיהם בה משתים שניהם ס

 נוכח לרגע, שחשב מי >•< מהודרת. צורה
 אל־חביב הצהרות על הישראלית התגובה

 מחשבה מושקעת אין בישראל כי בודגיבה,
 וארצות־ ישראל בין השלום לעניין ביחס
ט האלוף טעה. ערב, פ ש הו , י כי כ ר  ה

 ה־ במשרד האסטרטגי המחקר על הממונה
ל חומר באיסוף לאחרונה עוסק בטחון,
 הישראלים־ערבים. היחסים על ספר כתיבת
 כמעט השלום הספר: של היסודית ההנחה

 החינוך נוכח הבאות, בשנים אפשרי ואינו
במדי הערבי בנוער המושקעים וההסתה

 אזרחית לתעופה האגף מנהל ערב. נות
לי התחבורה, במשרד ת פ ה, נ ד הו ־י  בן
 אירגון של בתעידה בקרוב להשתתף העומד

 לשם אתו לשאת עומד הבינלאומי, התעופה
בינ לחוק הצעה בצורת ישראלית, בשורה
 קברניט של סמכויותיו את שיגדיר לאומי
 לכינוי החוק הצעת זכתה בארץ מטוס.

ט הד״ר שם על סובלן, חוק ר כ  סוב■ רו
 במטוס האמריקאים לשלטונות שהוסגר לן,

התקיי ליבראלית פיסגה ועידת • אל־על.
 עור,״ד בן של-ראובן, בר־מצווה במסיבת מה

ה מ ל דון. ש צי - הן  בלטו הקרואים בין כ
 ששכחו הפלגים, משני ליבראלים עסקנים

 כשנשא הטריה. יריבותם את השימחד. בעת
ה השכונות רב די די קל י רנ  ברכה, דברי פ

 לאחר וצחק. ממולו שעמד בילד הבחין
 נענה הילד, מי התעניין דבריו את שסיים
ה שזהו ל פ ר. יו כ א מ כ  נחטף כזכור שו
 הרב אמר ועליו הוריו, מידי ילד אותו

 לגיל כשיגיע רק להם יוחזר כי פרנקל
ה ח״ב #! שמונה־עשרה. ש ן, מ י  שישב די

קולוב בבית ידיד בחברת השבוע  בתל־ סו
 שלא לצלמו שהתכונן מצלם ביקש אביב,
 אני כלל .בדרך דיין: הסביר זאת. יעשה
 — מקום בכל אחד, כל עם להצטלם מוכן
מצב־רוח.״ לי אין היום. לא אבל

★ ★ ★

באמבולנס השחקן
 כדי בלומפילד, באיצטדיון שהתאסף הקהל

 סבלנות. חסר היה במאי, הראשון את לחגוג
 המנחה היה החגיגי המעמד את שהציל מי

ה כ מ ר, כו  להרגיע כדי דרך שמצא צו
ב יחכה שאם לו הבטיח הוא הקהל. את

ה זמר של בהופעתו לבסוף יחזה שקט׳
ל להיטים ה. ני ק ד  • שיכנע. הנימוק ס

ה של קופת־החולים את מלאימים לא למה
 עסקן השבוע נישאל הכללית? הסתדרות

ה ההסתדרות ש ה, מ ק רו ה בתוכנית סו
מין רדיו ל של שבעריכתו ושמאל, י א מו  ש
ה רמת תהיה אז השיב: סורוקה שי.

השירו רמת כמו בקופת־חולים שירותים
 המשוררת אצל 1* הדואר. משרד של תים

ה לי ץ/ ד בי קו בי  שבוע לפני שהתגרשה ר
ק במחנה מעורך ח צ , י י מ  בכלל אין ל

 שפיו- שיר בראש וגירושין. אהבה בין קשר
 ליצחק .מוקדש נכתב: בהארץ השבוע ממה

הח בכפר־סבא ההגנה ותיקי באהבה.״
 כדי כשר, אמצעי וכל מחיר כל כי ליטי׳

 העצמאות, יום בערב שיערכו לנשף להביא
ה את ק י ר. שי פי  על עמדו לא הם או

 שייקה רציני. במכשול נתקלו אך המקח,
ב ערב באותו מופיע הוא כי להם הסביר

 בתום וכי בתל־אביב, התרבות היכל
 ההכנות בגלל סגור, הכביש יהיה הופעתו

 התברר אך צה״ל. מיצעד לקראת האחרונות
 כזה ישאר מחתרת, איש פעם שהיד. שמי

 יוכנס שייקר. כי הציע אחד הגנה חבר לנצח.
 תוך הצבא מחסומי את שיעבור לאמבולנס,

רצי תאונה פוסקות. בלתי צפירות כדי
 (טופסי) שמאי הוותיק למציל אירעה נית

 מצילים בקורס הדריך טופסי קנצנופולסקי.
 עלד< החופשי ובזמנו בחיפה, בחוף־השקט

 הגלים, על מעט להחליק כדי חסקה על
 מן מטרים כמה במרחק כי ידע לא הוא

 כהכנה הסלעים, בתוך יתדות נתקעו החוף
 חתך התוצאה: מהם. באחד ונתקל לפיצוץ,

״אפי תפרים. 50כ־ שהצריך בבטנו, עמוק
 כל־כך תיקון עושה היה לא הולצר לו

 • הרופא. עבודת את טופסי שיבח מוצלח,-״
 גאון יהורם הזמר־שחקן של נסיעתו ערב

אר הקליט לימודים, לצורך לארצות־הברית,
 להוציא מתכונן הוא קצרים. תקליטים בעה
 הפעם לו, שנותר הקצר בזמן תקליט, עוד

 • עזיקרי. עליזה עם יחד ארך־נגן,
כי לרגע חשבו הישראלים הבאלט חובבי

שפירא הכריאות שר
רין מתי הכובע? את מסי

 מן יצאה לוין כשלאה רקדנית, הפסידו
 המורה בחברת לארצות־הברית נסעה הארץ,

 ששהה מקייל, דונלד לבאלס האמריקאי
 הסופי במאזן כי התברר בארץ. לאחרונה

 כי כלום, הישראלי הבאלס הפסיד לא
 גראהם, מארתה של הלהקה רקדנית
הצ לישראל, החודש באה הודם, לינדה

 השתקעותה סוד בת־שבע. ללהקת טרפה
 הרקדן עם בידידותה כנראה נעוץ בארץ

 בזמן הכירה אותו בן־דויד. אהוד הישראלי
בחוצלארץ, שהותו

★ ★ ★
■ השבוע פסוק

על יערי, מאיר מפ״ם ח״כ •
 של חתונה בבחינת ״הוא הימני: המערך

צולע.״ עם פיסח
שי על מוסינזון, יגאל הסופר •
 זורם לפעמים זורם, ״הכל בחיים: נויים
רע.״ זורם לפעמים טוב

שר־הכטחון, סגן פרם, שמעון +
 ״למען הירדן: יובלי הטיית על בהרצאה

 מאשר מוניטין יותר לירדן יש האמת
מים.״
 בורגי- אל־חביב הכרזות על הנ״ל, •
 מצבים, יוצרים שנאומים מאמין ״אינני בה:

נאומים.״ יוצרים מצבים אם כי
גרוסמן, חייקה הפארטיזנית •

 אחרת, גרמניה ״אין עברון: קיבוץ חברת
 אותה, שיקים אחר גרמני עם קם לא עדיין
אחרים.״ יהודים לא עדיין ואנו
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