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כתל־אכיכ הקילנוע כתי
אוריון:

שלישי שבוע חייו״ ״שירת
אסתר:

שני שבוע בכסף״ ״הרוצחים
מגדלור:

חמישי שבוע ״סינדרלה״
:אופיר

שני שבוע למולדת״ חורגים ״בנים

והמדינאי□ השרברבא׳
 לשחרור שנים עשר השבוע מלאו כאשר

ה אסירי ד הג הא נתכנסו עכו, מכלא ה
(מער משה אלון? של בראשותו סירים

 זכרונות. העלו כרמל, צפון) כות
 1מבי <מחבר כרמל של מזכרונותיו

 שזכה עברי״, ״אסיר השם תחת החוסות,
 ראשי ביקורי :במחתרת) מהדורות לארבע
מחו סגה משה !בכלא הארצי המטר,

 השנה, ראש תפלת לערוך הבא כחזן, פש
שרברבאי. כפועל גלילי ישראל

 החליט שר!?, זאכ הממשלה, מזכיר
 חברי 13 של המקצועי הרכבם את לנתח

 דין: עורכי שבעה של דוב גילה הממשלה;
 והתעשיה, המסחר שר — מוסמכים ארבעה
 ככור המשטרה, שר גרי; יעקכ

 את השלימו שלא שלושה, שיטרית.
 החקלאות, שר הממשלה, ראש — לימודיהם

שפירא. משה הפנים, שר לכון; פנחס
 הד״ר ערך למוסקבה, צאתו מרם

 בצ׳כו־ ישראל ציר אדישיכ, שמואל
 רבים, פרידה ביקורי והונגריה, סלובקיה

 כל עם יחד הניח אחד: לכפר יצא לבסוף
 האחים קבר על פרחים זר הצירות, חברי

 הגרמנים, ידי על באש שהועלה בלידיצ׳ה,
האנטיגרמנית. המחתרת סמל שימש

 הפוזל מפ״ם מנהיג סנה, משה כאשר
 בכנסת מנאומיו באחד עבר לקומינפורם,

 המפא״י הח״ב הפריעו הקצוב, זמנו ■על
 לאיש לתת לו יעץ הכרמלי, אליהו

 את להמשיך מיקונים, שמואל נזק״י,
 יו״ר מבן, לאחר דקות עמד כאשר דבריו.

 את למסור שפרינצק, יוסף הכנסת,
 וקרא טעה מק״י. למזכיר הדיבור רשות

 פרלמנטרי כתב התוצאה: לדוכן. סנה את
 פרויד־ טעות — הדבר את להסביר ידע

יסטית.
בפסיכו התעניין לא בגין מנחם

בקרי הפסיקו לבין פנחס כאשר לוגיה.
 בהסתמכו השיב, כזבים!״ ״בלי : ביניים את
החק ״שר המדינה: ומדע ההגיון תורת על

 עליך שר שנעשית הזמן מן לפחות לאות,
בלשונך!״. לעצור לדעת

מי מקדונלד, ג׳ימס פרופסור
 הברית ארצות של הראשון שגרירן שהיה

 עתה, זה שיצא בספריו, לספר ידע בישראל,
 בדרכו בלונדון, בעוברו אחר: דו־שיח על

 החוץ שר עם נפגש בתל־אביב, למשרתו
האמרי כאשר כווץ. ,ארנסט הבריטי

הס לישראל, בריטי ציר לשלוח יעץ קאי
 הזדעזע, שערותיו, שרשי עד מוין מיק

 בחשבון!״ בא לא אפשרי! ״בלתי צווח:
דעתו. את שינה מכן לאחר חדשים שבעה

 על התריעו הנסיעות חברות כאשר
צמ תבעו חילוף, חלקי בצמיגים, המחסור

 (״הצנע״) דכ ד״ר קבע התחבורה, צום
חוש ״הם לארה״ב: צאתו טרם יוסף,

בנו סיים אחר עלי!״ להשפיע שיוכלו בים,
 מגומי, לא אני — ״אבל המקובל: סחו

אתי!״ ישחקו לא זמן הרבה
 מנהלו איתן, וולטר שד״ר אחר

 ממחלתו, החלים החוץ, משרד של חבללי
 בעקבותיו. ללכת שרת משה החליט
 בשעת בפועל, בריאות שר היותו למרות
 בארד,״ב, שפירא משה של שהותו

 חולים לבית להכנס נצטווה בשפעת, חלה
בפתח־תקוה. השרון

 אוריאל ד״ר החוץ, בשרות אחר איש
 שגרירות של ראשון מזכיר שהיה מי הד,

 אליהו של יועצו בוושינגטון, ישראל
 חדשים ארבעה נטש, באנקרה, ששון

המז למדעי דוקטור תואר לו שהוענק אחר
 השירות. את האוניברסיטה, מטעם רח

 בטהרן ישראל ציר שהתמנותו אחר הסבה:
 לעבודה לחזור החליט הפועל, אל יצאה לא

האו של המזרח מדעי במכון — אקדימית
ניברסיטה.

א׳ ם העתונ הגנדרי ו
קראם, ם. ברטליי נשאל כאשר

 ארץ לעניני האנגלז־אמריקאית הוועדה חבר
 מה משיקאגו, מצליח דין עורך ישראל,

 מאחורי ספרו ממכירת בהכנסות עשה
 שנמכר התערה, בעבודת הדן המשי, מסר
 שהטיל הסבר נתן טפסים, מיליון בחצי
 ״רכשתי : הזח העולם עורכי בלב מורך
 מודעות מפרסם שאינו ניו־יורקי, עתון

הרגל.״ את פשט הוא מסחריות.

 חזרה מבריטניה הפרלמנטרית המשלחת
 הערבה מאמר הקדיש ערב עתין לארצה.
ראשון נציב סמואל, הרכרט ללורד

ם ־ ש { ץ!
הלי המפלגה מטעם המשלחת חבר ליהודה,
 שקוע היד, סמואל ב״לורד סיימו ברלית,

 מטוסו״. על אמש עלה כאשר בהרהורים,
 בתל־אביב, הגר סמואל, אמוץ בגו,

מש עם שהסב לאביו, המאמר את תרגם
 רשמית, בלתי ערב לסעודת אדתין פחת

ביש הנוספת שהותו בשבועיים הראשונה
ראל.

 פרס, שאח אחר, ביננלאומי תייר
 ביקורו את דחה פחלוי, ראזא מוחמר
 הפרסית שהעתונות אחר הירדן. בממלכת

 ״לא האחרון השבוע משך ממנו, תבעה
והז זו״ גורלית בשעה הארץ את לצאת
הפי ונסיונות דמים ״שפיכות כי הירו,

 השאח חסכים בהעדרו״, לקרות עלולים כה
 רשמית בסיבה הסתייע העתונות, לדעת

המעי. דלקת ומספקת:
 הבריטי, ההגנה שר עמד שעה אותה

 ובמנד בשאח התרה שינוול, עמנואל
 חברת עם ההסכם את להפר לא שלתו,
״הספורט ההנמקה: האנגלדאירנית. הנפט

ויוליסט פרימרוז, ויליאם
אחד כל לא

 עלול בזנבו הבריטי האריה צביטת של
 רצויות.״ בלתי תגובות אחריו לגרור

 המסריטה ההוליבודית, הסרטים חברת
 ארווץ המרשל של הביוגרפיה את

 קצינים לתפקידי מועמדים חיפשה ממל,
ברי נתינות הקבלה: תנאי בסרט. גרמנים

טית.
בס האמין פרנקו פרנציסקז גנרל

 למרדו שנה עשרה חמש במלאות מליות:
 הבעיר בו הרפובליקאית, ספרד בממשלת

 מצעד ערך הספרדית, האזרחים מלחמת את
 במצעד: המשתתפים החיילים מספר נצחון.
אלף. עשר חמשה

 העי־ גונתר, אסיח) (בתוככי ג׳חון
 מסעותיו בספרי הנודע האמריקאי, תונאי

 חדש. ספר השבוע פרסם שלו, והביוגרפיה
 מק־ארודר. דוגלס הגגרל הנושא:

 יהיר צבאי גאון של נאמן תיאור אחר
 אמריקאי, רמט״כל שהיד, מי ומתבודד,

 אמריקאים ״חיילים בפשטות: גונתר מסיים
שנאה.״ תכלית אותו שונאים רבים

 עליון שלים הוא גם אחר, צבא איש
 טיטו, (״ברה״) יוסף המרשל בתחומו,

 קאמילו איטלקי, בנקאי בצרה: היה
 עמילות דמי ממנו תבע קאסטיליוני,

 ההנמקה: דולר. אלף מאות שש של בשיעור
 של כולל בסכום מלתת בהשגת סיוע

 אמריקאים. מבנקים דולר מליון ארבעים
 קבע המרשל, של לעזרתו בא הדין בית

 אינו הנאשם התביעה: את לדחות יש כי
איטליה. תושב

ת רי טו מי□1והא הסנ
 שקעה לקזבלנקה טגג׳יר בין בדרך
 העורך מגוהץ, יהודי של מכוניתו

 בבוץ. אפריקה, בצפון קונצרטים מסע
 שבאיזור, היהודי הספר בית מנהל כשהכירו

 — משא מכונית גייס המשטרה, לתחנת .חש
 המכונית את שהעלתה — באיזור היחידה

 במזון, הכנר את צייד לבסוף הבוץ. מן
תקניק. לחם ככרות לקזבלנקה: דרכו למשך

גדול הסקוטי, פרימרוז ויליאם

 הכניס, של הבכורה (אחותה הדולה מנגני
הפילהרמו התזמורת עם כסוליסם המופיע

 שלה, הראשונה הקונצרטים בסידרת נית
 ״ההוכחות אחת הוא מאמריקה, שובה אחר

 שכל המקובלת, הדעה נגד המועטות החיות״
ה יהודים. הם קשת בכלי הנגינה אלופי ל  כ

 את חיבר הגאוני, הקומפוזיטור בארטול!,
 קאר׳י־ .1944( מותו לפני האחרונה, יצירתו

 — ז: ימרו לפר הקדישה הדרומית), לינה
בארץ. ינגן שפרימרוז לויולה, קונצרטו

הסנטו מית,0 צ׳ייז מרגרט כאשר
 ארצות של הסנטורים 96 בין היחידה רית

 אינה כי טלביזיה, בהופעת קבעה הברית,
 התעקש אר״הב, נשיאת להיות מעוניינת

מת היית זאת שבכל ״נניח ושאל: הקריין
 מה — הלבן בבית אחד בבוקר עוררת

 ״מבקשת התשובה: באה מייד עושהז״ היית
הנשיא.״ אשת מרומן, כס של סליחתה את

 על פרט כל מיצו אר״הב שעיתוני אחר
 רוזנכרג, מ. אגגה של ועיסוקיד, חייה

 ג׳ורג׳ של סגניתו שהפכה הודיההי
 פנו האמריקאי, הבטחון שר מרשל,

 רוזג־ ייליוס של עיסוקו את גילו לבעלה,
בניו״יורק. מרבדים חנות בעל כרג:

בריטניה, מלך הששי, שג׳ורג׳ אחר
 ״חן כיל, שרלוטה לאומנתו, חלק

 שארית את תבלה בו כפרי, מושב וחסד״:
 רחבים בממדים צדקה למעשי נתפנה ימיה,
 הראשונה הפומבית הופעתו לציון :יותר
 לשלושים מסר רגלו, מחולי החלמתו מאז

 שלושה ארנקים, ושמונה מאד, עניים וששה
 כסף המכיל ירוק, ארנק לעני: ארנקים
 כסף המכיל אדום, ארנק בגדים, לקניית
 ארבעה המכיל לבן, וארנק מזון לקניית
 משנות שנה לכל פאני פאני, ושמונה שילינג

המלך. חיי

 הסופר פאולקנר, שוויליאם אחר
 לספרות, נובל פרם את קיבל האמריקאי,

 אמריקאית, בהלוויה החלוקה טקס את תיאר
 אני אדמה. איש אני סופר, ״אינני קבע:
 מבקר אני לפעמים אך הערים. את שונא
 — אבל שבוע. במשך חיים ועושה בהן
מדי״. יקר תענוג זה לילה, מועדוני בלי

 הפסנתרנית זלצמן, פנינח כאשר
 במולדתה, לכבוד זוכה שאינה הישראלית

 הסקנדינבית הלב את בסעחה שבי לקחה
 העיתונאים אפילו נתבלבלו בהופעותיה,

 הפרסי שמה את החליפו המזג, קרי השבויים
 כי קבע תיקון, הופיע למחרת באסתר.

 השלישי התיקון נעמי. הוא הפסנתרנית שם
 נואשה בך אחר רות. הוא השם — הסביר
 בלי הפסנתר, על לפרום המשיכה פנינה,
השבדית. לעתונות לב לשים

 והבמאי השחקן שווארץ, מורים
 מחזות וחמשים במאה שהשתתף האידישאי,

לתיאט לעבור מתעתד ארצה, הגיע שונים,
 בירושלים. ניו־יורק את שהחליף העברי, רון

 על מאר״הב, צאתו ערב לו, משנודע
 בצעד נקט בשראל, השורר בנייר המחסור

 — חלק נייר של גדולה כמות רכש :נבון
להופעותיו. התכניות את עליו להדפיס בדי

 מאנייאני אגנה האיטלקית השחקנית
 ניאסולי תושב דין: בית לפני להופיע נאלצה
 בסרטה כפרוצה, הופעתה, על למשפט תבעה

 בתו, שם התובע לדברי חלקנו. האחרון
 עלילת מתארעת (בו ליפארי באי החייה

 שהביא דבר בסרט. הפרוצה כשם וולקנו)
האי. מן וגירושה לרדיפתה

 ב־ הופיעה היורט וחול) (דם ריטה
מת שהא שמועות, שהופצו אחרי מנהטן,
 תום עם חאן, ?}לי בעלה, את לעזוב כוננת

 בחברתה, שהיה חבר, נשואיחם. שנות שתי
לאמ המהירה ״הנסיעה במקומה: הסביר

שנעש גרומיקו״, ״הפגנות מסוג היא ריקה
״לקח״. המלכותי לבעלה לתת כדי תה

 שושנה משנה אלוף אחרת, כוכבה
 נטשה וורנר, היפהפיות״) של (״הקולונל

 של הנשים חיל נפשה: יקיר את היא אף
 עם הזדהות אי המרומזת: הסיבה צ.ה.ל.

 הדתיות. הבנות גיוס בעניני הבטחון שר
 חדשה: שושנה פרחה שנשרה שושנה במקום

גרשדנוכיץ. שושנה אלוף סגן
 אלי• של מקורי יד כתב נתגלה כאשר

 הקומדיה מתוך קטע דגטה, גיירי
ר איסלקי, מלומד מצא האלוהיה, סו פ די פ  ה

 היד, כתב עיטורי כי ריפו, תיאודור
 שיטתו לפי עשויים רנטה, של ידיו מעשה

 נמסרת שלמה פעולה דיסניי: וולט של
 חלקים המתארים ציורים, שורת ידי על

ממנה. רצופים
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