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$ 2 9 9 $ 189 לפריז
$ 3 3 3 $ 189 ללונדון
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$ 1 77 $ 89 לאתונה
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7החלמ־ 2 7 $ 4מ־ החל 8 9 $ יורק לניו
1מ־ החל ,0 2 5 $ 6נז־ החל 3 3 $ המערבי לחוף

לסטודנטיק. שכר טיסות לתקנות בהתאם
002 מפעיל רשיון אייר דן דור, סאן המטיסות: תעופה חברות

מוגבל המקומות מספר הזמנותיכם הקדימו

׳44376,247164 טל׳ בן־גוריון), שד׳ (פינת 109 בן־יהודה רח׳ תל־אביב
 .231418,225258 טל׳ אלסקה) קפה (ע״י 5 אלישר רה׳ ירושלים

הקמפוםים.בארץ. ובכל 669139 טל׳ )245 הרצל(חדר רה׳ הקרנות, בית חיפה

א ת ס י 25ליינסא
ואמינות שרות

■  יצחק המדינה, נשיא י
 בטקס אורח־הכבוד היה ניכון,
 על־ בירושלים טיילת חנוכת

 בשדרות ששון, אליהו שם
 שששון סיפר נבון בן־מימון.

ה בתנועה חבר בזמנו שהיה
 פעיל והיה הסורית, לאומית
 מייד שנערכו השלום בשיחות

ל זכה לא המדינה, קום אחרי
 בנו, המעגל. בסגירת ראות

 יש־ שגריר היום הוא משה,
עצ הבן במצריים. ישראל גריר

ש משום לטקס, הגיע לא מו
 ב־ קודמות התחייבויות לו היו

קאהיר.
ה וישינסקי, שלמה <■
 אס־אס חייל של תפקיד מגלם

ב לתפקיד נכנס טוב, בהצגה
 שבין בהפסקה הרצינות. מלוא
 על- המועלת ההצגה, חלקי שני
 בצוותא, הקאמרי התיאטרון ידי
 אלא מדיו את פושט לא הוא

ב האולם. שלפני לרחבה יוצא
למו נכנס הוא המיקרים אחד
 פינה צוותא, מול שנמצא עדון
 למלצר: וקרא הבר ליד מקום
שנד הברמן קוניאק!״ ״הי,
 ל־ להגיש מיהר מהמדים הם

כוסית. וישינסקי
 מבין אינו רבין יצחק ■

 העלו כאשר ממנו. רוצים מה
 העבודה במיפלגת שונים חוגים

הסת יועץ שהוא הטענה את
 לא הוא שרון, אריק של רים

תי לו היה אך זאת, הכחיש
 שהוא סיפר רבין בעניין. קון

 מתקופת עוד שרון את מכיר
למ הממושך. הצבאי שירותם

 להם שהיו חילוקי־הדיעות רות
לה המשיכו הם ובהווה, בעבר

 טוען רבין טובים. חברים יות
 על מסויימים רעיונות לו שיש

 החליט והוא בלבנון, הנעשה
 רק בביטנו, אותם לשמור לא

בא באופוזיציה. שהוא משום
 לומר הזדמנות לו היתה שר

ש עם רשמיות בפגישות זאת,
זאת. עשה הוא רון,
אפר אוהב אתה ״האם ■1

 אריה העיתונאי שאל ?״ סקים
 יוסף שר־הפנים, את אגנרי
העי רבותי בתוכנית בורג,
 בורג צה״ל. גלי של תונות
ש האחת תשובות. שתי השיב

יו הרבה השניה בדיאטה, הוא
מתחיל ״איך :עוקצנית תר

 פוליטיקאי אפרסק? כמו תיק
 לעיתונאי חומר מעביר מסויים

 את מעביר העיתונאי מסויים.
 השולח שני, לעיתונאי החומר
 את ומוסר למישטרה מיכתב
 חזרה לפירסום, מיכתבו העתק

נמ הוא כך הראשון. לעיתונאי
 תביעת־דיבה. של מסיכון נע

 כאן נמצא שהעיתונאי לי נדמה
 שחזית גם לי ונדמה בחדר.

הבוקר.״ כשהתגלחת בזיו־פניו
 ירון של מזלו שפר לא !■'

 התראיין הוא כאשר לונדון.
 אב־ אריה אצל ראיונות בערב

 עליי הכיסא מושב נשבר נרי,
 ובקושי פנימה, צנח והוא ישב

 לא אך שנפער. מהחור נחלץ
 עצמו לאבנרי וגם דקות עברו

 הוא כיסאו. עם בעיות היו
 עם ונפל גופו במלוא נשען
 ה־ על השתטח אחורה, כיסאו

ריצפה.
■  הפכה בהצגה הופעה י

 לשחקן־קול- לונדון ירון את
 אי־ בערב המופיע לונדון, נוע.

 ענייני- על והסברים לתורים
 הקריין עם שיחה ניהל מין,

בהצ המופיע טימור, משה
 קרה שאשתו סיפר טימור גה.

ש סיפר לונדון ואילו במיטה,
במי לוהטת מישהי מכיר הוא
לש מתברר השיחה בתום טה.

 א־ באותה שמדובר החברים ני
 (״צפל״) יצחק הבימאי שה.

 לונדון, את לראות בא ישורון,
 ל־ אותו לקח מהופעתו התרשם

 אותו עבר לונדון מיבחן־בד.
 על חדש בסרט ויופיע בהצלחה

 של לצידה זוגות, של בעיות
פביאן• מירי השחקנית

 בווע- שיושבת הקצרנית 9|
הרגי- להתיישבות דת־השרים


