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ת 50 תמורת הלוסו.  תוכל אגורו
 משתי אחת בכל מספרים 6 לסמו

שבסופס. הטבלאות

מציג: הקטן התיאטרון
(הקאמרי) 11 ו1ר אב1־<ה.:מה>1דלניפר דליה
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גילת, - כאר־שכע
.9.00ב־ 8.11 ד׳ יום

חן, - טכריה
.9.00ב־ 9.11 ה׳ יום

שביט, — חיפה
.9.00ב־ 10.11 ,ו יום
 ארלוזורוב, בית — תלייאביב

.9.30ב־ 11.11 מוצ״ש
שלום, - פתח־תקווה

.9.15ב־ 13.11 ב׳ יום
שומרון, - זכרון־יעקם
.8.30ב־ 14.11 ג׳ יום

 ו״רוקוקו״ ״לאך כרטיסים:
המשרדים. וביתר

 ״לאן״, :ראשית הפצה
.231655 טלפון

חק גזסיק:1 244044 ד0.11-דס־םזךט1ג ין

ב עשה שו ט חי בת פעולה פשו
 סיכויי לך מביאה ספורות. שניות

 לירות 75,000 בת בזכיה השתתפות
 ביתר לירות ואלפי הראשון בפרס

הפרסים.
פשוט נד ני זה

©
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ולבטים בעיות
המין בחיי

זידמן מרדכי הד״ר מאת
רשפים הוצאת

הגדולות הספרים בחנויות להשיג

מכתבים
 - אופנועים רוכבי 8

לכם! מניע
 שהדפיקה לקבוע מוכרח אני בכאב־לב

האופ רוכבי לכולנו, הכנים יעקכי שגד
הסוף. עד — לנו מגיעה בארץ, נועים

 כל מיהרו כיצד ראיתי, ועלבון בבושה
קס לחבוש לנובמבר, בראשון הקורבנות,

 מילחמה להשיב נסיון כל ללא מגן. דות
 נכנעו סתם קרב. רוח כל ללא שערה,

 אני אבל בתל-אביב. לפחות שפנים. כמו
הארץ. ערי בשאר שגם משער
 מרשים אתם ל״י, 25 בשביל — יש מה

 הגברות אצל אפילו ו אותכם שידפקו
יותר. היום עולה זה הירקון שברחוב

תל־אביב מגן, עדי
שם טוב 8

טום משמן
נבא ״צ׳ה ,1832 הזה״ ״העולם

 של מעצרם על ״, מ,כסיה׳ רה
כ יעקובוב ויעקוב זהבי נתן

 תכשיטים חנות בשדידת חשודים
במינכן.

הר אבל יעקבי. יעקב הוא שמי כיום
 בשמי אותי מכירים בארץ אנשים בה

 יעקובוב. יעקב הקודם:
אני והרבה בהוליבוד כרגע נמצא אני

יעקכי יעקב
מביכות שאלות

 יעקובוב יעקב עם אותי מחליפים שים
בשרידה. כחשוד שנעצר
הועמ בגרמניה, הכנופייה תפיסת מאז

 מביכות. שאלות בפני בארץ משפחתי דה
 מייד התחיל זה הראשונה. הפעם לא וזו

 שחקן כאשר מילחמת־ששת־הימים, לאחר
 ז״ל, יעקבי יעקב התל־אביבי הכדורגל

 משפחתי, בצער השתתפו אנשים נהרג.
מותי. על כביכול

 את תפסו כאשר קרה זה השנייה בפעם
 בלום- ״חוש״, בשם ובחור מלמד דוד

 ילד היותי מאז חשיש. הברחת על אנג׳לס
״חוש״. הוא שלי הכינוי
 הגורל כוח אבל למה, יודע לא אני

(להב פושע איזה שנתפס פעם שכל הוא
 להיות צריך שמו ז״ל), יעקבי יעקב דיל

ולמש לי אי־נעימות צומחת ומזה כשמי
פחתי.

 להקת עם 1968ב־ הגעתי לאמריקה
 ללוס־ נסעתי ההופעות סיום עם כרמון.
 את ללמוד והתחלתי (הוליבוד) אנג׳לם
 והפקה) (ביום והטלוויזיה הקולנוע אמנות

 את סיימתי כשנה לפני קולג׳. בקולומביה
 כאן לי יש וכרגע א. ב. תואר עם הקולג'
 הפקתי היום עד משלי. סרטים חברת

 ואני מלא באורך סרטים שני וביימתי
שניים. בעוד להתחיל מתכונן

 ואין הראש מעל עד עסוק שאני כך
והב בשרידה שטויות בשביל זמן לי

!סמים רחת
 יעקוכום יעקב או יעקכיעקבי

הוליבוד , ״חוש או

 מכתכים השולחים קוראים
 בקצרח. אותם לכסח מתבקשים

 תמויי למצרסים תינתן עדיפות
למכתכיחם. גות

1836 הזה העולם


