• גירושין נוסח איטליה )אופיר,
תל־אביב( קומדיה .מה קורה במדינה בה
אין בני־זוג יכולים להתגרש איש מרעותו.
מרצ-לו מאסטרויאני ,דניאלה רוקה.
 9סיפור הפרכרים )צאר ,תל־אביב(
מוסיקול מושלם .אהבת רומיאו פולני ויוליד,
סורטו־ריקאית ,על רקע עבריינות נוער
וגזענות בפרברי ניו־יורק .מוסיקה של
ליאונרד ברנשטיין .כוריאוגרפיה מלהיבה של
ג׳רום רובינס.
ס חיוכי ליל קיץ )הבירה ,ירושלים(
קומדיה משעשעת של אינגמר ברגמן ,על
גברים המחפשים את האהבה אצל נשותי
הם של אחרים.
• הגברת עם הכלב )רון ,ירושלים(
סרט־אוזירה סובייטי ,לפי ספרו הנודע של
אנטון צ׳כוב.

תרבות גן־העדן
...עבור אדם וחווה היה גן־העדן ביתם.
היום ביתם של אדם וחווה הוא גן־העדן הפרטי
שלהם .וכידוע אין גן־עדן ללא תרבות .ובאשר
לתרבות הדיור — מעולם לא מוקדם מספיק
לקרב את האדם הצעיר אליה .שמיר .בית־
המסחר המיוחד לרהיטי נוער ,שם לעצמו
למטרה לתת דוגמה לבני הדור הצעיר .בתי־
מלאכה פרטיים ותכנון חדיש ביותר הפכו או*
שמיר לשם דבר בארץ .לכן ,אם תרצה ברהיט
יפה במיוחד לחדר הילדים ,פנה לשמיר ,תלי*
אביב ,רחוב דיזנגוף .222

יום רביע'9.1 ,
 9גכורים שאהכתי )קול-ישראל,
סב (21.הסופרת רחל )הרקיע החמישי( איתן
על דמותו של האקלברי פין .קטעי־קריאר,
מפי יוסי בנאי.
יום חמישי10.1 ,
• זהירות ,מיקרופון )הגל הקל,
 (21.31מתיחה רדיופונית ,בה הציעו סטו
דנטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים את
עצמם כמועמדים לקופרודוקציה קולנועית
מגוחכת) .ראה עמודים 13־.(12
 9עולם החי )קול־ישראל(21.30 ,
מגדלי דגי־נוי מספרים על תחביבם ,על אה
בותיהם ,שנאותיהם ,קרבותיהם וגידול צא
צאיהם של דגי האקוזאריום.
• ראשץ ראשץ חביב )הגל הקל,
 (22.03מיצעד הפיזמונים.
יום שישי11.1 ,
• מוסיקה קלאסית )קול-ישראל,
 ( 17.06סונטות מספר  ,9במי מג׳ור לפסנתר
ובלה־מג׳ור לכינור ולפסנתר של בטהובן,
בביצוע ישה חפץ וסביטוסלאב ריכטר.
• כצרור אחד )קול־ישראל( 19.20 ,
ישראלים מספרים על הפלישה לנורמנדיה
בעקבות הסרט היום הארוך ביותר; ארבעת
הבורשטיינים — שחקני אידיש בני משפחה
אחת במחזה ,מפואר״ מתקופת הבריגדהז
דויד אבידן מגיש את שירי דויד אבידן.
• קונצרט ליל השבת )קול-ישר-
אל (20.00 ,סימפוניה מס׳  1של סיבליוס,
קונצ׳רטו מם׳  4לקרן ותזמורת של מו־
צארט והפתיחה צזאוס להנדל.
 9כני חו ת א) קו ל־י ש ר א ל (21.30 ,עליי
תה ונפילתה של העיר מהגוני ,מאת קורט
וייל וברסולם ברכם ,בתוכניתו של מיכאל
אוהד.
שבת12.1 ,
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 9הלן שפירו )קולנוע תל־אביב; תל־
אביב( ילדה יהודיה בת  , 16מדגימה בקול
עמוק וברגש ,אין הפכה תריסר שירים ל־
שלאגרים עולמיים ,בצורה המזכירה קצת
את הביצוע הקולי שלה ,המוכר מן ה
תקליטים.
העולם הזה  322י
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אבי אלכם מרמת־הזזיל מציין במכתבו ,כי הוא בן  .25זהו למעשה הפרם
היחידי שאבי מוסר על עצמו .תמונה הוא לא שלח ,מפני שהוא טוען שגם
ללא תמונה מכירים אותו כולם .חבל מאד אבי שלא צרפת את תמונתך
לתשבץ .כי תאד לעצמך שאחרי מאמצים מצאתי עוד כמה אנשים שאינם
מכירים אותך.

 9מלכודת )הגל־הקל (21.32 ,תכנית
המתח של יעקב בן־הרצל .שיחזור שוד
תנובה ב־. 1955
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 9עולם המדע )קול־ישראל( 11.20 ,
הרצאה שניה על האקוסטיקה ,גורמי הרעש
והדרכים להתגברות עליהם.
יום ראשון13.1 ,

 9כוכבים נולדים הלילה )מועדון
חתיאסרון ,תל־אביב( נסיון ליצירת הודי בידו
רי חדש ,בעזרת הצגת־בכורה של שבעה
אמנים־חובב־ם בלתי־ידועים.
 9ארים סאן )יפו( מועדון־לילה חדש
של הזמר היווני הידוע ,עם תכנית זימרה
ומחול יווניים.
 9כ ר מ ל ה )עומר־כיאס ,יפו( שירי־
עם ספרדיים ודרום־אמריקאיים ,במיקצבים
מהירים ומטורפים ,בביצועה של זמרת
בעלת מזג סוער ,קול עמוק ואינטרפטציה
מעניינת ,המלווה על־ידי פאקו ,גיטאריסט
וירטואוז.
 9ז׳וסלין ז׳וסייא )המועדון ,יפו(
שאנסונים צרפתיים בביצועה של זמרת
יפה ,המייצגת בהופעתה את אווירת פאריס.
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ת״א ,רה׳ ברנד  .4טל67487 .
ב כ ל יום בין ה שעות
 8בבוקר ז־  6בערב

מ א ו ז ן  (1 :רו
מו מאת אמיל זולה;
 (4המכונה ״הגדול״;
 (10סוד;  (11לא
מתוק;  (13ממציא
הטלפון. . . (14 .
אל שייד;  (15בת
שאול;  (17סוב מנ
עול;  (19קבוצה;
 (20בירה מרחבית;
 (22מז הכסא; (25
זעף (26 :איו —
בתורכית;  (27צרוף;
 (30קבוצת מדינות;
 (32מספר הצדיקים;
 (33מזכיר האו״ם
חראשוז;  (34מדף;
 (36בנויה של ברי־
נ׳יט בארדו; (37
קבוץ בצפוז; (39
אומרים עליו שהוא
ערום (41 :בו נכל
אים;  (42נינר; (44
עיר בצרפת; (46
בה נרו האצילים;
 (48בספר יש רבים
כמוהו (50 :ענף;
 (51ראש עיר;  (53מז ירק;  (55היא
מפיקה חום;  (57אותו מטילים על האוב־
לוסיה 41 (58 :בגימטריה;  (59בעלה של
ושתי;  (00בדיחה.
ט א ו נ ד  (1 :העצמו! בערבית;  (2סוד;
 (3צפור שיר;  (5מרבו;  (6שליט בארצות
המורח;  (7רמ״ח במשטרה;  (8שביל; (9
בו גר מחבר תשבץ זה  (12לא קשה; (15
בת שאול;  (16שפה;  (18שם שבדי אופי־

ני;  (21שקט;  (23בלבד;  (24משקה
ישראלי;  (26בו מייצרים ייז;  (28נהר
באפריקה;  (29מבני המו (31 :פריחה;
 (32שבט עובדי הקודש;  (35נהר באטליה;
 (37מדינה באפריקה;  (38מתבודד; (40
ענז;  (41אשמדאי;  (43תבואה (45 :מכ״ם;
 (46נסיעה באייר;  (47קבוץ בהרי ירו
שלים;  (49עץ;  (52ממלא מקום; (54
מחלקי הכנר;  (56מחזאי בריטי;  (58נעיית
הפרה.

