
ביקו פוליטית. סאטירה תל־אביב) סון־דויז,
המער הדמוקרטיה של ניתנה על חריפה רת

 ה־ של בידיהם השלטון נופל בה בית,
 של ושחיתותם צביעותם בשל ביצועיסטים,

נדיר. מישחק האידיאליסטים.
 תל־אביב) (נת, דבש שד קורטוב ©

 אצל אהבה מחפשת מכוערת זוה1בר דרמה.
והומוסכסואליסס. כושי, מלח ההוללת, אמה
 נחן, איטליה נופח גירושין ©

מ להיפטר כיצד שונות שיטות חיפה)
ב צעירה, כמאהבת ולזכות צייקנית, אשר,

ה נוהגי על מאקברי, הומור רווית סאטירה
 הסיצילית. החברה ועל הקאתוליים גירושין
 בסרטו רוקה, ודניאלה מאסטרויאני מרצ׳לו

ג׳רמי. פיטרו של
 יצירתו חיפה) (חיפה, וירידיאנה 6

 בו־ לואיס של ורוויית־הפסימיזם האכזרית
וה המוסר הכנסייה, את התוקפת נואל,

יחד. גם האנושית רוח
ירוש (סמדר, כטיפאני סעודה 0
 נערת- בתפקיד מקסימה הפבורן אודרי לים)

ורו חלומות של בעולם המסתגרת טלפון,
דים.

•גידור
תש שאנסון לה דה קומפניון 0

 המפורסמת הצרפתית להקת־הזמר חברי עת
וב אישי בקסם ומשחקים, מנגנים שרים,
הקהל. את המדביקה הנאה
 החמאם) (תיאטרון הזמן פצצת •

 ביותר והמצליחה החריפה הסאטירה תכנית
 המועדון רביעיית בארץ. אי־פעם שהוצגה

מש חפר, חיים של מבריקים פיזמונים שרה
 וחוזה בן־אמוץ דן של בדיחות־קישור חקת
סאטירי. קולנוע ביומן הצופים עם יחד

__15*. ,שישי יוס
 08.30 (קול־ישראל, לספרות ילקוט •
 על בדיון הצעירה מהמשמרת מבקרים צוות
רטוש. יונתן של חשבון שירי
 )19.20 (קול־ישראל, אחד בצרור •

 לעתר שנר. ומאה כילדים רוקדים מבוגרים
 בן־הרצל יעקוב של בשבועונם העברית נות

רם. ואלימלך
__16.2 שבת,
 )11.20 (קול־ישראל, המדע עולם •

 סיפוריו בסידרת ממשיך ידיו יגאל פרופסור
יהודה במדבר ארכיאולוגיים מימצאים על

 )12.15 (קול־ישראל, ובדים בימות •
 אלוני, גיסים של החדש מחזהו על תוכנית
 של העונות בתיאטרון האמריקאית, הנסיכה

חזקיהו. ואבנר בנאי יוסי
17.2 ראשון, יום
אדינבורג מפסטיבל קונצרט •

מהפס הקלטות מיבחר )21.30 (קול־ישראל,
ביני אשתקד. שנערך באדינבורג 16,־ד טיבל

 ומחרוזת שוסטאקוביץ של שירים 5 הן:
סוביי אמנים בביצוע מוסורסקי של שירים

 של ממאצנק מאקבט ליידי והסויטה טיים
 הנושא על פאראפראזה שהיא שוסטאקוביץ,
השייקספירי.

להמטמון את מחפשים • הג ה (
 שמשתת־ מרתקת תוכנית־מתח )21.30 קל,
ה יהיו המטמון אחר ב-חיפוש בפועל פיה
חיפה. מפרץ מאזור מאזינים פעם

18.2 שני, ס♦ו
 )21.30 (קול-ישראל, עולה המסד •

בהשתת סטרינברג לאוגוסט ׳וליה העלמה
מיכ ואלישבע בנאי יוסי דורון, דינה פות
בונים. שמואל של ובביומו ,אל

19.2 שלישי, יום
(קול-ישראל, השבועי הקונצרט •
 קול־ישראל של הסימפונית התזמורת )20.00

 בבנייני הקטן האולם חנוכת לכבוד בקונצרט
 בראנדר־ קונצ׳רטו באך: מיצירות האומה,

 לשני ברד,־מינור קונצ׳רטו ;3 מס׳ בורגי
 לסופראן אריות ושתי ותזמורת, כינורות

הצייד. קאנסטת מתוך ותזמורת

 (מועדון הלידה נולדים סוככים •
בידו הוזי ליצירת נסיון תל־אביב) התיאטרון,

 שבעה של הצגת־בכורה בעזרת חדש, רי
בלתי־ידועים. אמנים־חובבים

שירי יפו) (עומר־כיאם, כרמלה •
 במיקצבים ודרום־אמריקאיים, ספרדיים עם

 זמרת של בביצועה ומטורפים, מהירים
ואינטרפרטציה. עמוק קול סוער, מזג בעלת

ש ו ב ל
ראשון
ש ו ב ל

אורלוף

0 1 * 1 , 0 ^
 מתכווצים אינם ״אורלון״ 100מ-^׳ תינוקות בגדי

 מהר, מתייבשים צורתם. על שומרים בכביסה,
 יהא עונה, לכל תינוק, לכל ומהודרים. קלילים
מ״אורלון־״. לבוש הראשון הלבוש

 המסומנים טוב״ "טיב של תינוקות בגדי רק דרשי
ת בכל להשיג "אורלון". 100ס̂< בתוית  מעולה חנו
בארץ. ילדים לבגדי

יי♦ קוז קסז **

דדפונט. של האקרילי לסיב רשום שם *
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הריגול בעולם

ת א ה מ נ ן. מ היי נ

 על מרתקות ריגול פרשיות 44
 על להערים דרבים שמצאו נשים,

בעולם. ביותר הקשוחים הגברים

 ל״י. 2.25 במחיר . עמוד 240 — עממית מהדורה
העתוגים. מכירת ודוכני הקיוסקים בכל להשיג

עי״ן. ספרים הוצאת
ת״א. ,12 ישראל מקוה רח׳ ווים, י. הראשית: ההפצה

8*1*; *81**£*ז 1ז0

ת ג י ר ה ס פ י מ ח ״ ע ב

אילון לבינסון גורדון

מסמוו קט׳
ושות

ת׳׳א ,101 דיזנגוף פסג׳
 שינויים לרגל חיסול מכירת

 ומעילים חליפות שמלות,
 הסוגים מכל

 תקדים ללא הנחות
5׳לס עד 0
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