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מע טבריה, בחמי בקור לשם
 ביותר העתיקים המרפא יינות

פתו המרחצאות בעולם. הידועים
 והנסיעה השנה כל במשך חים
תח ונעימה. נוחה ובחזרה לשם
מרץ. ומלא רענן הביתה זור

ב הבריאו
טבריה חמי

 כריכות
הזה״ ״העולם

 נליונו־ את שמסרו קוראים
 לקבל מתבקשים לבריכה תיהס

 ״העולם במשרדי הבריכות את
 תל־ ,8 גליקסון רחוב הזה״,
 השעות כין יום כד אביב,

השעות וכין !400 - !1.00
 בשעות ששי. ביום .18.00 - 16.30

כלבד. הבוקר

חופשתך בדה
ן ו ל מ ם! יהנשיא* ב בירושלי

העיר במרכז שקטה סביבה * ויבש צח אויר *
ם * אירופאי מטבח * י ל כ א בחירתך לפי מ

 היחידה השחייה בריכת עם והחדיש המפואר המלון
 תנעים ״הנשיא״ תזמרת כארץ. והמפוארת כירושלים

 עד כערב 9ומ- הצהריים אחר 7 עד 5 משעה זמנך
נעימות. הפתעות בינלאומיים. אמניט הבוקר. אור

ארוכה חופעזה דמבדי גדולות הכהות
3 העם אחד רחוב - ירושלים — ״הנשיא״ מלון
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31 אלנבי
 הסחורות בל על

 כאיכות הרגילות
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 לזה נוסך -
מיוחדות הצעות

 מוזלים כמהירים
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אנשים
טוב ראש

 שמיהר רוגל, נקדימון ישרא? קול כתב
 מנחם החרות תנועת מנהיג את לראיין
לרא נתקבל לא הבחירות, לאחר יום בגין

 שכב הנצחון יום שבעצם מתברר, : יון
 ביב- מהתקפת בתוצאה חולה בגין

.הקיבה .  לפני יום .
חמו אכזבה חיכתה כן
 זלמן לשלמה רה

להצ בבואו :שרגאי
 לעיריית בבחירות ביע

 ראש- נכח ירושלים,
 ירושלים עיריית
 שמו כי לשעבר

 כפגקם נכלל אינו
 באותו הבוחרים...

החי מנהיגה הגיע יום,
 נטורי־קר־ כת של לוני
ל כלוי עמרם תא

ה נגד במלחמתו שיא
 לפני :לקלפי הולכים
המשטרה, על־ידי שנעצר

 ליד בלוי התייצב
ו הקלפיות אחת
 ״עין־הרע״ נתן
מהנכ אחד כד

קרי על-ידי נסים,
ול השבעות צות,

 ש־ לאחר חשים...
 מצוייר גרמני שבועון

 תמונת את שערו על שם
 דיין, משה תרמטב״ל

 מכתב המערבת קיבלה
 ההאמבורגי מהעיתונאי

 המקצועי ישראל חסיד
 כי שטען לית, אריך

מ מאומה להפחית בלי
 חלקו את גם לשכוח אין דיין, של פעולותיו

ל של החשוב א ג ץ י ל  השחרור. במלחמת א
 הוא : לית לדעת אלון, של ממעלליו אחד
 אל עבד גמאל את בפאלוג׳ה בשבי לקח

 ושיח־ ממשלת־מצריים, ראש כיום נאצר,
צורפה למכתב אבירות. ברוב כך אחר רדו

 בעצמו, לית צילם אותה אלון של תמונה
 מכנה בעל ״גבר :אישי תיאור וכן

 נכוה מצח במיוחד, טוב ראש
שהת מנדם־פראנם, פייר מאד״...

ש במידה צרפת ממשלת ראש בהיותו פרסם
 הפך שלטונו, תקופת לאורך יחם כל לה אין

ברי פרשת : לסרט נושא גם שעבר בשבוע
 והצטרפותו הגרמני הכיבוש מאיזור חתו

דמו כשאת ,ד,וטרטר, החופשית צרפת לצבא
ז׳ורדאן. לואי הצרפתי הכוכב מגלם תו
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גבר לכד אחת
 איש־מו־ של בנו :האורחים פנקס

 חמש לפני שיצא קניוק, משד, זיאון־תל־אביב
 להשתלם כדי וארצות־הברית לצרפת שנים

 כשהוא לישראל שעבר בשבוע הגיע בציור,
גם אלא חמודה, אשד, רק לא אתו מביא

 מתמונותיו שש :מובהקים אותות־הצלחד,
לכו השאר, בין נמכרו, קגיוק יורם של
 תערוכת כראנדו. מארלון הקולנוע כב

 תל־ במוזיאון הבא בשבוע תיפתח תמונותיו
ב... ב עושה הררית חיה בעוד אבי

 הבמה על לעלות ההכנות כל את צרפת
של החדש במחזהו שבא, מלכת בתפקיד

 מכתב לישראל השבוע הגיע פאניול, מארסל
 התיאטרון : הכתובת את שנשא עבורה

.מצריים תל-אכיב, הקאמרי, . .
 השחקן־האסיר־השח־ ,לשעבר לי־לה־לו איש

 קשה כה עבד ווריטכסקי מנשה קן
 כי עד הבחירות, שלפני האחרון בשבוע

 מפ״מית לאסיפה בבואו
 ופנה התבלבל אחרונה

:זאת בלשון לקהל
!ורכותי ״גבירותי

 מופיע אני היום
 כמבחר בפניכם

ז׳כוטינסקי, שירי
 כית״רי עצמי אני

" וותיק . .  כאשר רק .
 מלבושי אחד לו הזכיר

 כי הכחולות החולצות
 של באסיפה נמצא הוא

 ודרשבסקי פנה מפ״ם,
 המלווה לאקורדיוניסט

:עפעף להניד מבלי
הת את ״תחליף

מארילין ... ווים״
כמת־ נתגלתה מונרו

 המזרח בין יעילה וזבת
ל זכתה היא : למערב

 של הכללית התפעלותם
מומחי־החקל־ משלחת

המס־ הסובייטית אות
 באר- אלה בימים יירת

מהם, אחד צות־הברית.
תורת־ את גם שכח שלא

: באנחה אמר השוויון,
 צריכה נכר ״לכל

כ אחת להיות
 אחרת, הוליבודית כוכבת . . . זאת״
ב ביקרה אשר דה־קארלו, איכון

 בטורי להופיע חדלה בישראל׳ שעתי
 סיבה לה ויש ההוליבודיים, הרכילאים

 לפני חתמה שעדיו בחוזה :טובה
הדיב ״עשרת כסרט השתתפותה

 אותה המחייב סעיף נמצא רות״
 יקשרו לא לפחות שנתיים שבמשך

 נכר. שום של שמו עם שמה את
.מחייב הנושא . לונ בצלאל השחקן .

 האחרונה בשנה שעבר וזתיק מטאטאן דון׳
 האחרון הסיבוב בשעת נחת שבע לא לאהל׳
 היתושים בגלל בקיבוצים. התיאטרון שערך
באמפי הבמה אורות אל שנמשכו הרבים

 ה־ פועלי נאלצו הירדן, עמק של תיאטרון
 וכשהגיע בהפסקות, ״פליט״ לרטט במר,
לל לתפקידו בהתאם לונדון צריך בו הרגע

 לתדהמתו לדעת נוכח יין, בום גום
 הגונה כמות גם מכילה הכוס כי

הצ הוא מתים. ויתושים פליט של
בהצגה. להמשיך ליח

ושוטר ושמאל) כלוי אופוזיציונר
לחשים השבעות, קריצות,
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השבוע פסוקי 1!

שיש חליפה אינו ״שלטון :ארן זלמן השר • §
לפעם.״ מפעם להחליפה הכרח 1
שלא המתסוטר, שר־הבטחון של אחיו לבון. צבי • ן
הר על אילמת כמחאה הבחירות, בתעמולת חלק כל לקח 1

הבחירות ״נאום : תל־אביב לעיריית מפא״י מרשימת חקתי ==
של מפיו היה הבחירות, מערכת במשך ששמעתי היחיד
שלי.״ הספר 1
על־רגל־אחת בסכמו זמנים, כתב ארצי, ישראל •

קצר.״ מנחם זרעו, ויגאל ״דוד : הבחירות תוצאות את =
שר־החוץ מולוטוב, מיכאילוכיץ וויאצ׳סלאב •

§1 והולך, מזדקן ״הריני :ג׳נבד, בוזעידת ,ברית־ד,מועצות של
1! יראו — האמריקאי העם כולל — שהעמים רוצה והייתי
| | !״ לא :תמיד האומר אדם מאשר יותר משהו בי
ן§ שיחוו־ן תום עם ג׳נבה, משטרת מפקד קנכט, שארל •
5 במדיניות, תמיד להתמצא חייבים השוטרים, ״אנו, : הפיסגה
1 מי.״ את שונא מי לדעת כדי
!1 : במעריב קראתי־רשמתי בטורו רוזנפלד, שלום •
_־.ז ימצאו אז כי בירושלים, דתי לראש־עיר מפא״י תסכים ״אם
: ולא אשה, בעד להצביע חז״ל ואצל בתורה היתר הדתיים !
11 גולדה בעד להצביע ובחז״ל בתורה איסור ימצאו הם —
1 בתל־אביב.״ מאירסון !
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