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ברמת־גן* הסובייטית בשגרירות סטאדין תמונת
כן. בינתיים,

 שחקניו אל בא בהבינזה, לגשר מעל המראה
 הבכורה הצגת לקראת ; קיצוניות בתביעות
 דורש הוא הבא, החודש בראשית שתיערך

ה .מהשחקנית שנ ד שו בי  שערה את לצבוע ר
ף השחקן ואילו לשחור, הבלונדי ס אי יו  בנ

ל כפחם השחור שערו את להבהיר נדרש
. בלונדי . ם השחקן . רי ץ מו ר א ש שוז

 להגשמת לפעול החליט לישראל, החודש הגיע
ש בארץ, דו־לשוני תיאטרון הקמת :רעיונו

.יחד גם ובאידיש בעברית מחזה כל יציג . . 
 : העברית הבמה על שנקלט אחר אידי שחקן

ד נ מו ג י ב, ז קו ר  בתם־ להופיע העומד טו
בתי העליזה השדכנית בהצגת יךאש קיך

 הצגת־ תהיה זאת הצגה הקאמלי. אטרון
ב .״ צעיר לבמאי גם בכורה א ב ז י ב .ר . . 

י תזמורת נ ט ב נ  משל.' אתה לקחה כ
 בראדיי' מזמן לא שידרה היא :מישראל

 שלום הבאנו השיר של עיבוד פאריס
.עליכם . סף פרופסור . ר יו תנ א ל  ),85( ק

 שנים לפני שלו האוטוביוגראפית את שפירסם
ל עתה עומד בלבד, 70 בן בהיותו רבות

האחרו השנים 15 על חדש כרך עליה הוסיף
.נות . ל הסכים 12ה* פיוס האפיפיור .

 מארטין הצרפתית לכוכבת ראיון העניק
ב שתופיע ״בתנאי בקשתה, לפי קארול,

(ה בעלה ובלוויית הדעת על מתקבל לבוש
 הניע מה .ז׳אק)״.. בריסטיאן במאי

 ארצות־הברית נשיא של בתו מרגרט, את
 סוף־ להחליט מרומאן, ס. הארי לשעבר

 קליפטון העיתונאי עם נישואים על סוף
 מלחמת ערב בישראל אגב׳ ששהה, דניאל,
 נבעה ההחלטה כי מספרת השמועה ? השחרור
 סגן עם מזמן לא מרגרט שניהלה משיחה

 ניקסון. ריצ׳ארד ארצות־הברית נשיא
 אמרה המדע״, של הנהדרת ההתקדמות כל ״עם

 שיעיר מכשיר הומצא ״טרם לניקסון, מרגרט
ו החלון את יפתח משנתך׳ בבוקר אותך
 את,״ ״טועה בוקר.״ ארוחת למיטה יגיש

 מזמן. הומצא כזה ״מכשיר ייהסון, ־ביש,ד
!" ב<ל :לו קוראים

״דנזס• 7;,׳• המשוררת :מימין יושבת *

השבוע פסוקי
*

 זה דיון. לא ״זה :בכנסת התקציב דיון על באדר, יוחנן חרות ח״ב •
!״ מירוץ
 לדרישה בתגובה חרות, מטעם תל־אביב עיריית מועצת חבר יוטן, דוד •

 מכיוון שיכונים, הרבה לבנות יכולה לא ״העירייה :שיכונים בבניית תרבה שהעירייה
ושר־אוצר.״ עצמאות מלווה מאוחדת, מגבית לה שאין
 לעולם לה. רק ושייך קניינה הוא האשד, ״גוף :קיסרי אורי העיתונאי •
עצמה.״ את מוסרת כשהיא אפילו — אותו מוסרת היא אין

 הלב. הוא בגופו הפועל האחרון הדבר מת, ״כשגבר :רוסן אנדרה הסופר •
הלשון.״ הוא בגופה עדיין הפועל האחרון הדבר — מתה כשאשה

 ״לא : בלמדיות מעדיפים ג׳נטלמנים הסרט ראיית לאחר רנד, לין הסופגת •
ג׳נטלמן.״ להיות כדי בלונדיות להעדיף די

הנשים, מן חכמים שהגברים היא אמת כי ״יתכן :דיטריך מרלן הפופכת •
 רגליים לו שיש מפני רק טיפש, גבר אחרי שתרדוף אשד, ראיתי לא מעולם אך

יפות.״
האנשים ״רוב ;קוקטו ז׳אן המחזאי-כמאי-צייר־תסריטאי-סופר •

להם.״ הפריעה שלא — לאשר, הצלחתם על תודה חייבים הגדולים
 בראשונה : תקופות שלוש יש האדם ״בחיי :רו הנרי פיאר המחזאי •
 דואג הוא ובשלישית עצמו בשביל עובד הוא בשנייה אחרים, בשביל עובד הוא

בשבילו.״ יעבדו שאחרים
 מסכים ״הייתי :בארצות־הברית המאוחדת המגבית באספת אלץ יגאל ״כ ח •

מקומוניסטים.״ אפילו מהשטן, נשק לקבל
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