
אהובה...״ ״האלו
)17 מעמוד (המשך

 התעופפו, ושערותי נוראה, רוח תה
צרי את לאן ג׳ינג׳ית, ״הי צעק, והוא

 שם לי יש ! ״לעכו אמרתי ?״ כה
 הוא שהיא...״ אומר שלי שאבא דודה,
״״מצוין : אומר  ב־ כמו טסנו ושוב !

 לעכו, וכשבאנו קיץ. היר, זר, אוירון.
 אמר והוא מהג׳יפ, יצאנו לנמל, נגשנו

 ששמי אמרתי ואני אמנון, ששמו לי ■
 רמון הוציא הוא פתאום אז אהובה.

 מפני נורא, נבהלתי ואני שלו, מהחגורה
 נעים. לא זה ואז להתפוצץ, יכול שזה

 !״מהר ״התכופפי :צעק אמנון אז
 את זרק ואמנון הקרקע על השתטחתי

 הגון, טרסק עשה זד, למים. הרמון
 לגמרי?״ השתגעת אתה :אמרתי אני אז
 לדוג רוצה ״אני בשקט, אמד ״לא, —

ל וצפים מהרמון נהרגים הם דגים.
 צפו, לא הם אבל כלום״. כמו מעלה

 ים, ולא זיפת שזה אמנון אמר אז
ואחר במסעדה. דגים לאכול והלכנו

 למחנה קרוב נמצא שאמנון יצא כך
 לתיאטרון, תמיד הולכת אני ואתו שלנו,
 הוא הצגות. נורא אוהב שהוא למה

 והוא חברה״מן, היה ששכספיר אומר
 ושאוטלו קיץ׳ ליל מחלום מבסוט מאד

 תופס האוטלו זה ושם קלאסי, שעמום
 אחר. בחור עם יוצאת שלו הבחורה את

או ואמנון אותה, וחונק כועס והוא
אח בחורים עם אטייל אני שאם מר,
 אמנון כי שלה. הסוף לי יהיה אז רים

נורא. קנאי
 הלי, ? מפריע זה מי הלו, ״הלו׳

 או ? מה תיכף, רגע, !אמנון הלו,
תיכף״. תיכף כן, סליחה,
 כשיש עכשיו, דוקא המפקד, שוב

 התחשק חשובה, כך כל שיחה לי
 אוף, אשתו. עם לדבר שוב למפקד

 הערב אלך מי עם נורא. מבולבלת אני
 הלו, ״הלו, נורא. פשוט זד, ? לקולנוע

 בבקשה, קו, נותנת אני הרי כן, כן,
 הנה הגברת, ״כן, — אוף, בבקשה״.
המפקד״.
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תל־אביב 25.5 ,,אותלו״ ה׳ יום
ב״ארמון״ שלנו״ ״העיירה ה׳ יום
חולון

ת״א ןיץ״׳ ק ליל חלום ״ 27.5 מוצ׳׳ש
תל־אביב ״אותלו״ 28.5 א יום
תל־אביב ״אותלו״ 29.5 ב' יום

ץ״ קי .ליל ״חלום 30.5 ג׳ יום
רמת־גן ״רמה' אולם

תל־אביב ■ ערובה׳ בגי ״ 31.5 ד׳ יום
״' ץ קי ליל ״חלום 31.5 ד יום

ה ר ב ג ו א ת ה י ל א ר ז ע י ה

״היכל״ תקזה פתח
8.30ב־ ׳25.5 חמישי יום

ן מ ר כ

פרדם־חנד,
בערב 8.30ב־ הרגילות ההצגות התחלת

ל ה א
ישראל פועלי תיאטרון

י ל ו ל ע ן ק ס ת פ א
 מולייר מאת קומדיה

 ירושלים בערב 9ב־ 25.5 חמישי יום
תל־אביב 27.5 מוצאי־שבת

לתר המחלקה מטעם 30.5 שלישי יום
תל־אביב ולנוער בות

ראשון־לציון 31.5 רביעי יום
בערב 8.30ב־ הרגילות ההצגות התחלת

אמד*3 תיאטרון
ת״א מחר״, יגיעו ״הם 25.5 ה׳ יום
 עדן״ גן ״מאז 25.5 ה׳ יום

ראשון־לציון ״נעמן״, באולם
 תל־אביב עדן״ גן ״מאז 27.5 מוצ״ש

 ת״א מחר״, יגיעו ״חם 28.5 א׳ יום
 ת״א נודדים״, ״כוכבים 29.5 ב׳ יום
 ת״א נודדים״, ״כוכבים 30.5 ג׳ יום
תל־אביב ״הצל״ 31.5 ד׳ יום
 9ב־ עדן״ גן ״מאז 31.5 ד׳ יום

חיפה ב״ארמון״
בערב 8.30ב־ הרגילות ההצגות התחלת
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 של עבודה חוסר קרן לטובת
המזרחי הפועל

קונצרט
כץ שלום

שם״ ״אהד
27.5.50 שבת מוצאי

עם ושירי חזנות פרקי :בתכנית
אחד המזרחי׳ הפועל סניף : כרטיסים

 גינצבורג, ; 2 מם׳ חדר ׳108 העם
 רחוב ״אוניון״, רדיו ; 2 ברנר רחוב

בוסטרום. רחוב כנף, ; 116 דיזנגוף
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הבימה בית אביב תל
8.30ב־ ,30.5 שלישי יום

ן מ ר כ
 (כרמן) דה־פיליפ אדים בהשתתפות

גולינקין מ. המנצח:
: כרטיסים

 5018 טל׳ ׳67 אלנבי ביילין, — תל־אביב
נייפלד מסחר בית — פתח־תקוה

המטאטא
המיניסטר בעלי

 מערכות 3ב־ סטירית קומדיה
בר-יוסף י. מאת:

גבעתיים ״נגה״, 8.30ב־ 25.5 ה׳ יום
ברעננה 8.30ב־ 29.5 ב׳ יום
תל־אביב 8.30ב־ 30.5 ג׳ יום
נתניה 8.30ב־ 31.5 ד׳ יום

בערב 8.30ב־ הרגילות ההצגות התחלת

חפץ י*ד. באולם לי־לה־לו
9.45 ,7.20 לערב הצגות 2

בן־ פנ ב... או בי א ל־ ת ב
תמונות 7ב־ חדש עולה סיפורי

חפץ״ ״ישה בקופת : כרטיסים
 רחובות יחידה הצגה 31.5 ד׳ יום
 רמת־גן ״רמה״, בערב 9ב־ 6.6 ג׳ יום
9.30 ׳7 :הצגות 2 ,7.6 ד יום

חיפה ״אורה״
ירושלים ״אדיסון״, 9ב־ 8.6 ה׳ יום
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קדקס־ווו־־יטה
בינלאופיים כוכבי□ שר הראשונה ההננית

 כערב 8.45ב־ ובמוצ״ש יום יום
 .4.15־2 יומיות הצגות גם ורביעי שני יום בכל

:כרטיסים
; 14/16 דיזנגוף ככר ״יוקי״, ״ארמון״, 4 הס רחוב : תל״אכיב

.5124..טל ,15 הרצל רח׳ אליהו אחים
: ו פ ; 80990 טלפון ,9 בוסטרוס רחוב ״כנף״, י

ת״גן מ ; 56 ביאליק רחוב דוחוביץ׳ ביה : ר
ה קו ת ד ד ת  ראשי. כביש רמת־גן, — הקרקס ובקופת שוורץ, קפה : פ

.51 ׳54 ,62 : אוטובוסים
 ולסביבה. לתל־אביב מיוחד ומוניות אוטובוסים קשר ההצגה אחרי

המעפיל. רחוב — הרצליה רחוב דרך : הכניסה

ש החל הקולנוע בת״ תבנית ל ו ג 27.5.50 מ

חיפה ארמון, אוריון מגדלור

אדם ציד
שני שבוע

קזבלנקה
 בוגרט הנזפרי

ברגמן ואינגריד

בדליה לקראת

חיפה אורה, אסתר אופיר

לברלין הדרך
ובכה בחיל
 סקוט זכרי

 סמיט אלקסים
קלרק דין

מאדאם
בובארי

,12 לילינבלום רחוב תל־אביב, :וההנהלה המערכת כתובת
 אורי :העורך / שיף מידד :האחראי / 250 ת.ד. ,4414 טל'

 דפוס / כהן ושלום גורדון אברהם :המו״לים / אבנרי
צינקו :גלופות / 2239 טל׳ ,6 פין רחוב תל־אביב, שהם, מ.

ובניו. טופל דוד : ההפצה / בע״ט ״ארץ־ישראלית״ גרפיה
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