
 מיכאל של הקולנועית בטרילוגיה האחרון
 ומייגעת, מתמשכת עלילה אנטוניוני. אנג׳לו

מעולה. מישחק
חיפה) (ארמון, מסוכנים יחסים 0
 למאושר? בן־הזוג את ולעשות לבגוד איך

 ז׳ראר ואדים. רוג׳ר של נועז אירוטי תרשים
סטרויברג. ואנט מורו ז׳אן פיליס,

ם עדוני מו
 הזמר תל־אביב) (צברה, לויד ג׳ימי 0

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

קרוקר. בארי בתוכנית: נוסף מספר לה.
 תל־אביב) (אדריה, קולומבו פיה 0
 אחרוני את מגישה צרפתיה שאנסונים זמרת

הצרפתיים. הלהיטים

ה 0 י ז י כ א י ל  התיאטרון, (מועדון ת
 אלמגור, דן של היתוליים פזמונים תל-אביב)

במר תלמי, מנחם של בידוריים ומערכונים
הישראלי. ההודי על קלילה תוכנית של כזה

 איש עם מרתק ערב ברגלם דוד 0
ותר אלגנטית שבהופעה הבריטי, הקסמים

 להטוטים בשפע צופיו קהל את מדהים בותית
נתפשים. בלתי והיפנוטים

 החמאם, (תיאטרון הזמן פצצת 0
 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 וחוזה בן־אמוץ דן של בדיחות שחקת

מבדח. ביומן־קולנוע הצופים

8.5 רביעי, יום
 )19.50 (קול־ישראל; החי מעולם 0

ב בעליהם ובעיות בעיותיי,ם כלבים, חיי
 אלון. עזריה של תכניתו

(קול-ישראל, קאמרית מוסיקה 0
 של בתכנית נדירות יצירות שתי )22.30

 ומיתרים לבאסון רביעייה קאמרית: מוסיקה
 200 לפני שנולד מצי; פרנץ המלחין מאת
 כלי חמישיית נקראת שמו על ואשר שנה

 בארץ, לאחרונה שביקרה מהולנד הנשיפה
 בין טורטלייה. פול של עטו מפרי ויצירה

 של אחותו טורטלייה, ז׳נבייב המבצעים:
מעברות. בקבוץ המתגוררת הצ׳לן,

9.5 חמישי, יום
 הקל; (הגל פתוחות בדלתיים 0
 לענין העשוייה מתבגר, לנוער תכנית )16.00

 שהתעוררו המשפטיות הבעיות מבוגרים: אף
 מסדה, ישראלית אניד, של טביעתה בעת

ימאים. 6 מותם את מצאו בה
 )20.20 (קול־ישראל; לילה רסיסי 0

 דונביץ ונתן שמחוני עוגניה של תכניתם
 של הלילה חיי ישראל: של הלילה חיי על

במוע מתרחש מה דימונה; העולים עיירת
הסטייקים. מוכרי והודי הציידים דון
10.5 שישי, יום

 )20.00 (קול־ישראל, אחד כצרור 0
 דויד האשף עם פגישה גבעתי, חטיבת כנוס

בשבו חובב, אופנוען עם וראיון ברגלס
רם. ואלימלך בן־הרצל יעקב של עתם
 )22.02 (הגל־הקל, דיסקפאראד 0
הצרפתי. הכוכבים מצעד
11.5 שבת.
 )09.15 (קול־ישראל, המדע עולם 0

 יהודה, מדבר ממצאי על ידין יגאל פרופסור
 ברומאים המרד תקופת על אור השופכים

התלמוד. תקופת והווי
 )21.16 (קול־ישראל; המדוכה על @

 על כרמל, אליהו של בהנחייתו סימפוזיון
 קום שלפני בימים בישראל המעמד רדיפת׳
וכיום. המדינה

12.5 ראשון, יום

הפילהר התזמורת קונצרט 0
 הסימפוניה )21.30 (קול־ישראל; מונית

 פאבלו של בנצוחו בטהובן של הרביעית
 של ויזיונה נוביליסימה היצירה קאזאלס;
 לפסנתר מג׳ור בדו וקונצ׳רטו התדמית,
 אישטואן של בנצוחו למוצארט, ותזמורת
קאראטס.

ר 0 דו העב )21.32 (הגל־הקל; 63 כי
לה תופיע בו אהל־שס מאולם ישירה רה
 החדשה, מתכניתה בקטעים התרנגולים קת

גולאנד. ויוסף לביא ושושיק אריק

 מהנה היא בסקנדינביה חופשה
תענוגות מלאת ־ מנוחה ורווית

 - מספקת הכנה ללא לדרך תצא אל
ה תן ח מ ו מ ן ל נ כ ת . את ל ך ת ע י ס  נ

ת לסוכן פנה עו סי שלך. הנ

£ € 4 /1 /1 )1 /1 /4 1 /1 4 /1 4 1 X 1 //!/£ £  £ £ £ £ £ 4 1
23341 טלפון ירושלים׳58080 טלפון תל־אביב,

תעונועו דעזק יתרון ר**ין
ל\נ\ך< ■ב. ך

א היתרון ויש. יש  המבורכות. השמש קרני ניצול באופן הו
שונה החברה היא מירומית  מוניטין ובעלת בישראל, הרא

 בייצור המבורכות, השמש קרני בניצול שהחלה בינלאומי,
ם שמש דוודי מו חי ם ל בביתך. מי

ת שמש דוודי — נכון מי ק ציפוי בעלי (היחידים מירו סל
ם טיבי) ם ה קרי ת י מקצ  היתרון וכאן אחרים. שמש מדוודי ב

שאתה הגדול: ת שמש דוד רוכש כ מי ה מירו ת  פשוט א
ת רוכש להשיג. היום שאפשר ביותר הטוב השמש דוד א

: ב י ב א ־ ל  41115 טל. ,325 הירקון רח' ת
: ה פ י  2537 טל. ,17 העצמאות רח׳ ח

: ם י ל ש ו ר  31143 ׳23339 טל. ,7 המלכד, שלומציון רח׳ י
 3061 טל. ,49 העצמאות רח׳ : ע ב ש ־ ר א ב

: ת ו ב ו ח .209 הרצל רח׳ ר בעב שפש דווד•

133923 הזה העולם


