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ליצי כאולפן בית־הסוהר תל־אביב) (אלנבי,
 אדם של האמיתי חייו בסיפור מדענים,1 רת

 של בחייהם למומחה ושהפך קוצצו, שכנפיו
לאנקסטר. ברט כנפיים. בעלי

ירו (ארנון, דבש שד קורטוב 9
מו אהבה. מחפשת מכוערת ברווזד שלים)

 נואפת מאם הזנחה מכושי, הריון רק צאת
 ללב. נוגעת בדרמה מהומוסכסואליסט וחיבר,
טושינגהם. ריטה

ירו (הבירה, האחרון הסיבוב •
ב כמעט־אלוף־עולם למתאגרף הספד שלים)

מש למחשבה. ומעורר מדכא אכזרי, סרט
 ג׳קי קווין, אנטוני של נשכח בלתי חק

גליסון.
תל- (מגדלור, התשוקה במיבחן ס

 (לו־ המזדקן המורה מי? את צד מי אביב)
 או הטיפש־עשרה, בת את אוליביה) .רנס

מצויין. מישחק מרתק, אנגלי סרט להפך?

מועדונים
 הזמר תל־אביב) (צברה, לויד ג׳ימי @

 מגיש הבריטית, הטלביזיה כוכב הכושי,
מעו בביצוע אמריקאיים שירי־רגש מיבחר

 קרוקר בארי בתכנית: נוסף מספר לה.
 של משעשע בחיקוי ולהקתו, האוסטרלי

בעולם. הזמרים גדולי

 תל־אביב) (אדריה, קולומבו פיה $
 אחרוני את מגישה צרפתיה שאנסונים זמרת

הצרפתיים. הלהיטים
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ה $ זי בי א ל״  התיאטרון, (מועדון ת

 אלמגור, דן של היתוליים פזמונים תל-אביב)
במר תלמי, מנחם של בידוריים ומערכונים

 הישראלי ההווי על קלילה תוכנית של כזה
.1963ב־
 איש עם מרתק ערב ברגלס דוד 9׳

ותר אלגנטית שבהופעה הבריטי, הקסמים
 להטוטים בשפע צופיו קהל את מדהים בותית

נתפשים. בלתי והיפנוטיט

 מתכווצים אינם ״אורלון" 100ס/סמ־ תינוקות בגדי
 מהר, מתייבשים צורתם. על שומרים בכביסה,
 יהא עונה, לכל תינוק, לכל ומהודרים. קלילים
מ״אורלון״. לבוש הראשון הלבוש

 החמאם, (תיאטרון הזמן פצצת •
 עם היחסים הש״ב, הצבאי, המימשל יפו)

מ כמה הם — בממשלה ופישפש גרמניה
 רביעיית־ חריפה. סאטירית תוכנית נושאי

מ חפר, חיים של פזמונים שרה המועדון
 עם וחוזר, בן־אמוץ דן של בדיחות שחקת

מבדח. ביומן־קולנוע הצופים

מ\וב׳־7 יב1״* של תינוקות בגדי רק דרשי סו מ ה
ת בכל להשיג ״אורלון״. 100סס/ בתוית נים  חנו

בארץ. ילדים לבגדי מעולה

2.5 חמישי, יוס
(קול-יש- הראשונים נהיה אנו •
ה מתוכנית ישירה העברה )20.30 ראל,

 שירי — בירושלים האומה בבנייני נערכת
 עד 1860 השנים מן הראשונות העליות

 שמעון הנדל, נחמה בפי מבוצעים ,1910
ה ומקהלת סיגלוב הדסה רווה, הילל בר,

צדיקוב. על־שם ילדים
 )21.32 הקל, (הגל מורם השרביט •

 ב־ הבידור תזמורת על מנצח רוט לאסלו
קלות. מנגינות מיבחר

3.5 שישי, יום
(קול־ישראל, השבת ליל קונצרט •
 דבוז׳אק; של מיתר לכלי סרנאדה )21.16

ב ,35 אופוס ותזמורת, לכינור הקונצ׳רטו
 מאמסטרדאם; הקונצרטכבאו תזמורת ביצוע

מאהלר. גוסטאב של 10 מספר והסימפוניה
 >22.02 הקל, (הגל חו״ל בידור •
 אלי־ משאנז מוסיקה מתוכנית ראשון לקט
בזאגרב. שנערכה זה,

______4.5 שבת,
(קול-ישראל. זמננו בת מוסיקה •
ב שנערך הסתיו מפססיבאל לקט )17.00

.1962ב־ וארשה
(?ודל-־שראל, אופרה של שעה •
 נשף האופרה על ראשונה תוכנית )21.45

ורדי. של המסכות

זדפתט. של האקרילי לסיב רשום שם *

אילון לבינסון גורדון
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צרפתית ואמנות לתרבות החוג
 11111011 01111111־6116 61 111־11511{:) 116 }1־£111ן3156.

51900 טלפון — חיפה — עין־הים ,8 ההגה רחוב
 יום 33 בן מענין טיול מרובה, הצלחה לאחר שוב השנה מארגן

הארצות. רחבי בכל

ת פ ר ה - צ י ל ט י ץ - א י ו ו ה - ש י ר ט ס ו א
 שעובדה ומגדדנת מאוד עשירה תכנית לפי מפואר, באוטוקר הנסיעות כל

ואוניברסיטאיים. ממשלתיים מוסדות ע״י

1963 יולי 21כ־ מפליגים
 בתא) אנשים 3־4 תיירים, ל״י(מחלקת 1440 ההוצאות כל כולל המחיר
בתא) אנשים 2־3 ראשונה, ל״י(מחלקה 1585 ההוצאות כל כולל המחיר
 החוג כתובת לפי בכתב לפנות נא מלאה, תכנית פרטים לקבלת
וכתובת. מקצוע — הגיל — שם ולציין

ר פ ס ת מ ו מ ו ק מ ל ה ב ג ו מ

 קיבלת
 חשבונך,

 פרע נא
בהקדם. אוחו

133823 הזה העולם


