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במאי באחד משל התבדר ואיך הקיבוץ. את בר־שביט
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 באר- חאחרון בביקורו ■1
 שימעון ח״ב של צות־חברית

 מתח- מלונו אל טילפנו פרם
 ג׳ימי של הדמוקרטי רהו

 אדוארד הסנאטור קארטר,
הרפובלקאי והמתחרד, קנדי,

ב נסיעתו לקראת ולמנוחה,
 ל- עיתונו כשליח הבא חודש

למח כבר אבל ארצוודהברית.
הטל באולפני סאמט נראה רת

מרא כשהוא בירושלים, וויזיה
הפרופסור ההיסטוריון, את יין

 שיחה לתוכנית טלמון, יעקב
בשניים.

 בערב לסין בית אל ■1
ה מזכירה הגיע האחד-במאי

 ירוחם ההסתדרות, של כללי
ש בערב להשתתף כדי טשל,

 במקום, שריפה אירגן סביב,
בבהלה. ברחו הבלשים וכל

 כר־ שלמה השחקן !■
 בן היה כאשר כי סיפר שפיט

 בקיבוץ הוריו עם התגורר שבע
ב האחד בערב גיבעת־ברנר.
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 ״אותי מנתניה. ברקוביץ אסתר אמו, הגיעה למאורע אביב.
אותה. לסובבים הסבירה למתוח,״ מצליח לא פעם אף הוא

 וצעק ממיטתו לפתע קם מאי
 את שהבהיל דבר ״שריפה!״

 החליטו אז ״כבר המשק. אנשי
 אמר שחקן,״ שאהיה בקיבוץ

בר־שביט.

 בית מנהל נשאל כאשר ■1
 הוא מדוע אגמון, יעקב לסין,
 פנטומימה, של מופע מפיק
 שאין זו במדינה ״ראיתי טען:

 לפני עברתי אז חופש־דיבור,
טומימה.״

 נשמעים ראשון יום בבל ■1
 תל- בעיריית סוערים ויכוחים

 מנהל הספורט. נושא על אביב
 (״פינ־ פנחס העיריה, שירותי

 קבוצת את מנהל להם, ייר,״)
 תל-אביב. הפועל של הכדורסל

 העיריה, של המישפטי היועץ
 הנהלת חבר הוא פז־טל, עמי

 שימשון של הכדורגל קבוצת
פ העיר, מזכיר תל־אביב. ק ע  י

ה קבוצת מזכיר הוא הדר,
 תל־אביב. בית״ר של כדורגל
ה אגף ראש הררי, שלום
 קבוצת מנהלי על נמנה חירום,

 תל-אביב. מכבי של הכדורגל
ה אגף ראש קרמו, אריה
 סגן גריפל, ויגאל פיקוח,

 בית״ר מראשי הם ראש־העיר,
 ראש כספי, ויצחק תל־אביב

 הוא בעיריה, התשתית אגף
ישראל. מכבי יושב־ראש

 גור אילנה הפסלת !■
הגי היא במצריים. לבקר רצתה

 לנמל- מיזוודות שתי עם ער. ׳
 התברר ושם בן־גוריון, התעופה

היש דרכונה את שכחה כי לה
 אשרת- את ביפו. בביתה ראלי

 בזכות קיבלה למצריים הכניסה
 אמריקאי. דרכון בעלת היותה

 תקפוץ כי בנמל הודיעה היא
 תוך הדרכון את ותביא לביתה

 שלקחה אחרי אך קצר, זמן
 לנמל-התעו- וחזרה ליפו מונית

 המתין לא שהמטוס גילתה פה
 לביתה חזרה ברירה באין לה.

למחרת. רק לטוס והצליחה

 על המתמודדים רגן, רונלד
 שניהם לנשיאות. מועמדותם

ב כי שיתכן מאחר כי טענו
 רוצים הם ביחד, יעבדו עתיד

 את דחה הוא פרס. את להכיר
ב ייפגשו כי והבטיח שניהם,
עתיד.

 האחד- מיפגן לקראת ■1
 היה ההסתדרות שערכה במאי
 בשורה יצעד מי לקבוע צורך

 במת- על יעמוד ומי הראשונה
 איש לצועדים. וינפנף הכבוד

 לעסוק רצה לא בהסתדרות
 חיים ח״כ התנדב לבסוף בזה.

 אעשה ״אני באומרו: בר־לם
 מוצאי ביגלל כל קודם זאת,

שהש משום ושנית היוגוסלווי
 של האחרון בקונגרס תתפתי

ברו הקומוניסטית המיפלגה
 עושים איד מהם ולמדתי מניה,
 נוהלי- על אמון כבר אני זאת.

 המיזרח־אירופ־ המאוזליאום
 ממוצא הוא בר־לב אגב, איים.״
 שביוגום־ בזאגרב וגדל וינאי,
לוויה.

 סיפר משל החג. לשירי הוקדש
יצ שבו במסלול מסיור שחזר

 כדי הפועלים, היום למחרת עדו
ש אחרי בסדר. שהכל לוודא
במס בעיות שום אין כי ראה
קצת. להתבדר החליט לול,

 כמה העלו ערב באותו !■
 האחד- מערבי זיכרונות אנשים
מי סמי הסופר בעבר. במאי
 ,50ה־ בשנות כי סיפר כאל
 השתתף בעיראק, היה כאשר

 המיפלגה של בפגישות־מחתרת
 האחד בערב שם. הקומוניסטית

מ בלשים ראה כאשר במאי,

 מסתייג הארץ היומון !■
 חג כיום במאי האחד מציון

 לעורך־המישנה אבל וחופשה.
 סאמט, גירעון העיתון, של
 הוא משמעות. בעל יום זה היה

 שנות- תשע יום באותו סיים
 לחופשה ויצא בתפקידו, עבודה

לסידורים לפגישות, שתנוצל

פז דודו  ירד בטלוויזיה, אותה״ ״שחק מנחהטו
 במועדון ערב להנחות בדי לאילת

להש כדי מוקדם, קם בבוקר שם. נפתח אשר חדש
מנתניה. קנר איריס הצמודה, חברתו עם בהתעמלות־בוקר תתף

 ״חייך של השני הבמאי של אשתושירו! זהבה
 הסרג לבכורת הגיעה אותה", אכלת

 בביר שיבעה ישב שבוע, באותו נפטר שאביו יגאל, בעלה, בגפה.
שילון דן בניו״יורק, הטלוויזיה כתב אחיו, עם אמו
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כומליטה
יש

חגיגה!
ה־ רי סנג ה ט מלי ר  כ

ף, סי הו ל ה מ ן  אי
 בפנים. כבר הכל

טה  - טנגריה כרמלי
חרה ת  בהצלחה מ

ה  שנים 10 מז
 בסנגריות

ת  הספרדיו
 העולם, ברחבי

ב עשוייה ט מי  מ
כרמל. של הענבים

טה  - סנגריה כרמלי
ה ה ז  חסר שהיה מ

בחגיגה. אצלכם

 סנגריה
 החדש הלהיט

של
סזרהי זמנכרמל
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