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 וגרמני״ צרפתי חברים, שני של אהבתם
מורו. ז׳אן — אחת לנערה
(סמדר, איטדיה נוסה גירושץ •

 זוג בני אין בה במדינה קורה מה ירושלים)
שנו בקומדיה מרעותו איש להתגרש יכולים

 מאסטרויאני, מרצ׳לו ג׳רמי. פיטרו של נה
רוקה. דניאלה

חיפה) (תמר, הפרכרים סיפור •
 פורטוריקאית ויוליד, פולני רומיאו אהבת

 במוסיקול בניו־יורק נוער עבריינות רקע על
 ברנשטיין, ליאונרד של מוסיקה מושלם.

רובינס. ג׳רום של מלהיבה כוריאוגרפיה

תנו של מענג קונצרט התרנגולים •
 שהופעתה צעירה, זמר להקת על־ידי וזמר עה

 ול־ מקורית ישראלית ליצירה עדות היא
פולני. נעמי — יולדתה של כשרונה

יפו) החמאם, (מועדו! ועין שן •

 פיזמונים, של יחיד בתוכנית זוהר אורי
סא שעיקרם ואילתורים, הלצות מונולוגים,

ב המתרחש על אקטואלית פוליטית טירה
פרס. שמעון ועל מדינה

 תל-אביב) (צברה, מארקוואט סוב •
 של מבצעיו על חוזר בקשי־. קליעה אלוף

 מופיעה בה קאבארט בתוכנית טל, וילהלם
לה־רוז. פופה החשפנית גם

ה (הרקיע פרופלם רביעיית •
 היוגוסלבית הזמר רביעיית יפו) שביעי,
 החדשה הבידור מסעדת של תכנית במרכז

ביפו. הגדול בשטח שנפתחה והמרוזחת
 עכו, (חומות ים־התיכון לילות 0
 טריו — המעולה הימנית השלישיר, עכו)
 ודקר לארי אפריקאי הדרום והזמר כריס

 היפים מן ונוף באווירה המצטיין במועדון
בארץ.

 שירים צפת) (קימרה, הלוי אהלה 0
 הזמרת של מפיה עמים ושירי ישראליים
 במועדון־ מארצות־הברית, שחזרה הישראלית

חדיש. לילה
 תל- (גן־הוואי, העצבני החתול 0

 תחת עממי בידור שישי) בימי רק אביב;
זוהר. אורי של בניצוחו השמיים, כיפת
ה — תל־אביב) (אדריה, הופ לס 0

 לחקות המנסה צרפתית, זמר להקת גברים•
דה־לה־שאנםון. הקוטפאניון הצלחת את

50
ת, (הגלריה טאךקוךלי 0  הבינלאומי

 סיני צייר של ציורים תערוכת תל־אביב)
 הפיוטיים בציוריו ניכרת המערב שהשפעת

והמיסטיים.
אמני של נבחרת תערוכה 0

ף, (בית ישראל און דיזנגו  תל־אביב) מוזי
מ 61 תמונות מציגה ישראל אמני נבחרת

מל אחרת סיבה משום נבחרו שלא חבריה,
 לפי הראשונים ואחד שישים בין מקומם בד

מפור שמות 61 השופטים. של קנה־המידה
מעניינים. וציורים סמים
ל (אקדמיה עתיקים נגינה כלי 0

 אוסף כשבמרכזה רובין), על־שם מוסיקה
 קוסביצ־ המנצח על־ידי שנאספו כלי־הנגינה

 השאר: בין מותו. ביום ארצה שהגיעו קי,
עתי קרנות־יער פרימיטיביים, עממיים כלים
באך. מתקופת ופגומים קות
 תל- המזרח, (יריד הנוער עיר 0

 ישראלי, ונשק יפאניים צעצועים אביב)
בתערו שעשועים וביתני מסחריות תצוגות

קייצית. בידור כת
תע תל־אביב) ,220 (גלריה כאטיק 0
 שימשי ציונה של מצויירים אריגים רוכת
 מחיצות מפות, גלימות, צעיפים, כהן: ונחום

ודגלים.
 ב־ האמנים (ביתן איראן אמנות 0
 ייצוגית תערוכה תל־אביב) אלתריזי, רחוב

זמננו. בני פרסיים אמנים תריסר של

 בחברה ורב־גוגי מענין בלוי
 למסיבות מתאים ציוד לנו צעירה.
 קולנוע מכונת לרבות וטיולים
 טייפ־רקור־ רדיו־פטיפון, חדישה.

 העיר. במרכז מקום ועוד. מקרן דר,
 טיולי מארגנים קרובות לעתים

 מיוחדים. במסלולים שבוע סוף
להצ מוזמניס/ות 25—18 גילאי
 לת.ד. יפנו המעונינימ/ות טרף.

הכרות. לשיחת ויוזמנו ת״א, ,22075

בארות
יולי 64מרץ,

מוקדמות
ץ ר 64 מ

 בוקר בתות |
ערב בתות

: ה מ ש ר ה
 62 בוגרשוב רח׳ לפנה״צ, 8—1 בשעות
,231546 טלפון פינסקר), רח׳ (פנת
 אחד,'צ 5.30 — 8.00 בשעות

תל־אביב, ,4 אנטוקולסקי רחוב
גבירול־ארלוזורוב) אבן פנת (ליד

ור.נ*נוו את מוכרי□ אנו
 של וסרטים שבירים בלתי תקליטים על הקלטות

 זמרה, אחרות, וחגיגות נשואין בר־מצוה, חגיגות
וכד׳. טלפון שיחות תכניות-רדיו, נאומים,

 שלך מסרטים גם תקליטים הכנת
ה ר כ ש ם ה ני קו ת ת־ רו ש ר ו ר ש ד ר קו ד פ־  ט־־

סיטוני במחיר סרטים
ת ה שרו ט ל ק ה אלי ל שר י

56433 טל. ,4 אידלסון ת״א,


