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 דצמבר חודש כמשך ערב כבל
 ,7.30 שעה אדיסון כאולם

ניו־יורק בברודווי
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 (פלקטים, פרסומי בחומר המעוניינים
הצגת על וכר) תוכניות
היה״ חסיד ״איש

)212( 245—7023ל־ להתקשר יכולים

ר קורס ו י צ ל
ם ם מתקיי שבוע פעמיי ת ב שעו  הערב ב

ת ליד ה הספר בי ר הגבו ב לציו אבי תל־ ב
 הספר בית במזכירות והרשמה פרטים

 יום כל 31868 טל. תל־אביב, ,26 הגר״א רחוב
אחה״צ. 4 — 7ומ־ בבוקר 9 — 12 השעות בין

תמרורים
. ד ל ו  רשות של הכללי המנהל לסגן נ

שח ולרעייתו צוקרמן, ארנון השידור
שלישי. ילד אילנה, הרדיו קנית

. ד ל ו  שהיה ומי הספורט לעיתונאי נ
 התל־אביבי השחמט מועדון יושב־ראש

יהו ולרעייתו כר־שירה, צבי לסקר,
 בכור בן בילינסון, החולים בבית דית,

חיים. ק״ג): 3.7(
ד ל ו  ברית־המוע- לראש־ממשלת . נ

 קו- ראשון. נין קוסיגין, אלכסיי צות
 בסיור היותו בעת הבשורה על שמע סיגין
דניה. בירת בקופנהאגן, מדיני

ה נ ו  של המנהלים מועצת ליו״ר ♦ מ
 אלקלעי סימה של במקומו ישראל, סונול
 רו״ אלפרדו הגיאולוג לגימלאות, שיצא

 היה שם מפרו, לארץ שבא זנצוויג,
בלקו. הנפט חברת פעולות על ממונה

ם י פ צ ק מ ו נ י ת  השחקנית . ל
והשחקן שימקום ג׳ואנה קנדי ממוצא

ופואטייה שימקום

 היא איתו פואטייה, סידניי הכושי
 ג׳ואנה שנים. כשלוש מזה רומן מנהלת
 לפרוש מתכוננת היא כי השבוע הודיעה

עקרת־בית.״ ״סתם ולהיות מהמישחק

ו א ש י  הנודע השוודי הבמאי . נ
 השוודית והרוזנת )53( ברגמן אינגמר

 לפני שהתגרשה )42( פון־רוז אינגריד
יל לשבעה אב ברגמן, מבעלה. קצר זמן
 הרוזנת עם ניהל שונים, מנישואין דים

שנה. 15 במשך סודי רומן

ם י ל ה נ ן מ מ ו  השחקנית . ר
 ריצ׳ארד מבעלה שנפרדה ורד, נטאלי
 מרעייתו שנפרד מקווין וסטיב גרגסון,

 כדי פלסטי ניתוח לעבור ושהתכונן נייל
 על ויתר אך בפניו, קמטים כמה ליישר
 כי לו הודיעו שהרופאים אחרי הרעיון

 את מבלה והוא מאחר לניתוח, טעם אין
הני ותוצאות וברוח, בשמש זמנו עיקר
מכך. כתוצאה ייעלמו תוח

ר ט פ ת נאו היפאני, שר־ההגנה . ה
 חשבונה על בדיחה בשל נישימורה, מי
 את הסינים יהפכו לפיה העממית, סין של

 מסומי נתמנה במקומו כפרי. ליריד האו״ם
ב שנתמנה הרביעי שר־ההגנה איזאקי,

אחת. בשנה יפאן

ר צ ע  נהיגה בעוון בקליפורניה, . נ
 של בנה שיכרות, בשעת מופרזת במהירות

 מלצ׳ר, טרי דיי דוריס השחקנית־זמרת
המעצר. בבית והשתולל שבעט

. ר ט פ  בגיל בילינסון, בבית־החולים נ
 א׳ הפנימית המחלקה מנהל שהיה מי ,70

 לבקוכיץ. מקם פרופסור בבילינסון,
 בבית־החו- ראשי כרופא עבד גרמניה, יליד
 עלות עם לארץ עלה בברלין, נזואביט לים

 בית־החולים את ניהל לשילטון, היטלר
 1950ומ־ 1941 עד 1934מ־ לעמק המרכזי

 ב- המחלקה את ניהל שנה לפני ועד
בילינסון.

, ר ט פ ב בילינסון, בבית־החולים נ
 האחרונות השנים 17ב־ שהיה מי ,81 גיל

 ילין. אכיעזר המורים הסתדרות נשיא
 למל בבית־הספר מורה היה ירושלים, יליד

 מכבי של הארצית ההסתדרות וממייסדי
 כנשיאה. גם שימש שנים כמה ובמשך

 המורה היה ,1914ב־ הלשונות ריב בעת
 1919וב־ עזרא בהנהגת שמרד הראשון
 הצופים. תנועת בייסוד בירושלים השתתף

ומז הראשונה הנבחרים אסיפת ציר היה
המורים. הסתדרות מרכז כיר

1788 הזה העולם38


