
י
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 שניות מראה שעון כל כמעט
 חודשים מראים שעונים הרבה
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המובחרות השעונים בחנויות להשיג
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שאלה חופה שמלות  ולמכירה לה
ם קי מרו ת ת תנו מ ת ו  לכלו

ת שמלות תיו פנ ת או מוכנו
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ראשון ליום מלבד

 חשבונות הנהלת
:בירושלים

!חודשים 4 — כללית פקידות
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! — במכונה כתיבה ש ד י ח

ה״ס ח ני , ״ ״ ד י ק  פורמן, י. פ
ירושלים ,18 כצלאל

י ו נ מ ה
 קיבלת

 חשבונך,
 נא פרע

בהקדם. אומו

במדינה
מופעים

ם מני  עכשיו — א
חר־כך שלום א

ש אירגוך הוא השלום״ למען ״אמנים
 ״צריך כי הוחלט טלפונית. בשיחה נולד

 השיבה שהממשלה אחרי משהו,״ לעשות
ליארינג. שהשיבה מה

 גור- אילי : גדולה היתה לקריאה .ההיענות
 איינשטיין, אריק לביא, ושושיק אריק ליצקי,

 הצ׳רצ׳י- ולהקת רובינא אילנה דרום, צמד
וה כשהמשוררים לקריאה, מייד נענו ליס

 ייבי רוטבליט, השלום) (שיר יעקב סופרים
 ועמום זוהר לאורי מצטרפים בן־אמוץ ודן

טלפוני. גיוס של שעה חצי תוך קינן
הש למען ב״אמנים להכיר שסירב מי
 סוכנות השידור. רשות דווקא היתה לום״

 לשידור, ההודעות את שהעבירה הפירסום,
חו משה של בשמו טלפונית קריאה קיבלה

כ דבר ״אין כי שהודיע הרדיו, מנהל בב׳
 לא ולכן השלום׳, למען ,אמנים כמו זה

זו.״ כותרת תחת ההודעה את לשדר נוכל
 הה־ בבוקר בשבת זעה. התפרצות

שוט כרגיל. טועה, ישראל שידורי כי ברר
השת שפיים קיבוץ של בסיבוב התנועה רי

 מכוניות של הארוך התור על בקושי לטו
לאמפי שזרם אופנועים, משאיות, פרטיות,
 מקומו- אלפי על שהתמלא הגדול תיאטרון

״באתם :בקהל התגרה זוהר אורי תיו.

במופע איינשטיין אריק
השלום? מן פופולרי

 להפגין או איינשטיין, אריק אה לשמוע
?״ השלום למען

 בן־אמוץ. דן כשנאם ניתנה אחת תשובה
 בשטחים לשרת לסרב לחיילים קרא כאשר

 מכליו הקהל יצא מסגרת) (ראה המוחזקים
נאומו. המשך את מנע זעם, מרוב

 בלתי חלקים גם היו הקטנה. הכת
ער מקהלה :העליזה בתוכנית מתוכננים

 שירותה, את הציעה הקטן מהמשולש בית
שית לביא ושושיק אריק באהדה. נתקבלה

קצר. במערכון הקטנה בתם את פו
 את יצאו המשתתפים שבין שוחרי־השלום

 לחלק שייכים שהם בהרגשה האמפיתיאטרון
 שהשלום הישראלי, הציבור של מאד גדול

קייצי. בבוקר־שבת גם — לו חשוב
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