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השלישית. לכנסת

 לוחות על פורסמו — ההצגה ושעות המקומות פירוט
העירוניים. המודעות
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 בשם, שיבושים אין אם או נכלל, שמך אם בדוק
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 העבודה, אחדות מנהיג טבנקין, יצחק

 במדינה) (ראה ביפו ג׳י. בי. נאום על בתגובה
 בימי האופוזיציה מפלגות היו היכן שאל בו

 יכולים הקברות בתי ״כל :השחרור מלחמת
 הפלמ״ח.״ היה היכן להעיד

 על בתגובה כר-יהודה, ישראל ח״ב
 עירום.״ הוא משדה־בוקר ״המלך : נאום אותו

 הופעה לאחר בר-נוי, שמשון הזמר
 באסיפת יוסף דב שר־ד,פיתוח עם משותפת
 אבל לעניין, מדבר ״הוא : מפא״יית בחירות

מאד.״ חדגוני בקול
 קצנל־ אהרן כטורי־קרתא מנהיג

 צומו הפסקת על לו שנודע לאחר כויגן,
 יוכל לא הרי אחרת ״בוודאי, : ברק משה של

בפסח.״ אכילת־חמץ מצוות לקיים
 ״מי : הפלמ״ח מוותיקי כיכר, שאול

 — בעולם דבר כל להשיג יכול אידיש שיודע
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: קרליכך עזריאל ״מעריב״ עורך
 מבינים, אינם הללו הנחשלים ״האמריקאים

 לנו דרוש שיתוק־הילדים) (נגד שהנסיוב
• לבחירות.״

החבר קוקטו ז׳אן סופר־צייר-כמאי
 הוא ״משורר :הצרפתית באקדמיה החדש
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 האמפ־ לייאונל והוזיבראפון התוף אמן
 בעריכת עסוק הוא כי השבוע מסר טון

 מביקורו אתו הביא אותן ישראליות, נעימות
 תזמור־ בהופעות אותן לכלול כדי בישראל,

 את זאת עם הביע הוא להקליטן. ואף תו
 פחות, לא מפותח הישראלי הג׳אז כי הדעה
הב החדיש, האמריקאי מהג׳אז יותר, ואולי

 הישראליות הנימות את לכשיקליט כי טיח
 שרוכי את להתיר העלולים צלילים ״•״תשמעו
שלכם.״ הנעליים

 השבוע יצא יותר מרחיקת־לבת בהבטחה
 משה ד״ר מק״י של החדש־יחסית הח״ב
 של חדש מועדון בפתיחת שהצהיר סנה,

 לשלטון שנגיע ״לאחר כי בנתניה מפלגתו
 בשיחה הערבים עם השלום את נקים בישראל,
דקות.״ שלוש של טלפונית
 וויל־ ציילון של הבריאות משרד מנהל

הבט לקיים שכח לא וויקרסטרונג יאם
 אחדים חודשים לפני בישראל, בשהותו חה:

 יהתערב ,גיי. כי. אצל בשדה־בוקר ביקר
 הממ־' שראש ישראלי עיתונאי עם לאחר־מכן

המדי לחיים לעולם יחזור לא לשעבר שלה
 שהפסיד לאחר כי במברק הודיע השבוע ניים.
 ארגז :דמי־ההימור את לשלוח מזדרז הוא
משובח. ציילוני תה

 הכושית הזמרת הוכיחה יותר דקה הבחנה
 דעה שהביעה אנדרסן, מריאן האורחת
מש כבני ״הנראים הקיבוץ אנשי על חיובית

 כי בזהירות זאת עם הוסיפה אחת,״ פחה
 התברר, לבין זאת אנשים חברת בין ״הניגוד
 הרבה בוודאי יוצר לקיבוץ, שמחוץ האחרת,
בעיות.״
ה הנהלת גם עמדה חמורה בעייה בפני

 למשרדה הגיעו השבוע :הקאמרי תיאטרון
 הריאלים־ הגיפופים על מכתבי־מחאה עשרות

 שבא שובי בהצגה המבוצעים טיים־מדי
ד -ידי על )913 הזה (העולם הקטנה דו
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לין ומזוזות תפי
 השער בהיר ידין, יגאל שנשא בשעה
ה המגילות אחת על הרצאתו את והעינים,
כהק חושך, בבני אור בני מלחמת גנוזות׳

 לפילוסופיה, דוקטור התואר לקבלת דמה
 שידין ומצא בדק כי הנוכחים אחד גילה
 שזכה האנושית בהיסטוריה היחיד האדם הוא

 דוקטור ולתואר הכללי המטה ראש לתואר
יחד. נם
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 בשיתוף שחיברה אופרה ודור, דור בכל של
 ממנה מנעו אבידום, מנחם הקומפוזיטור עם

 בביצוע־בכורה־ נוכחת להיות זאת בצורר,
יצירתה. של ויחיד
 השגריר־ השבוע גילה מקור־פרנסתו את
 בשעה שהתפרסם נטורי־קרתא, של הנודד
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