
י א 0ה

־/י*
מ*־/ת
־/2:

אה ג*זרתך - יותר נ
ישראניל סטרץ׳ מחוט עשויים רוטקס, של ״סקי׳ במכנסי

ל חוס זהו - וקליל חזק זה ט א שו י

״ ד י ו ל ״
ת הבינלאומי חמכוו להתכתבו

 מכתבים אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוססקט
4185 ד. ת. תל־אביב,

56980.\ל7,39 הלא,וח׳הנומל
״י ! '1־1 ; ________________ז

ער לחפיסת  שי
ומעולה נעימה
•2 ב״אליקסיר השתמש

 חומרים המכילים לחפיפה שיער מי
לשרשים. הטובים אורגניים

 הביאוקוסמטיקאי של איכות מוצר
אגורות. 75ב־ בקבוקון רובין. א. ד״ר

£ 1 1 X 1 1 7 2

ם ל ו ע ה , ״ ״ ה ז ן ה ו ע ו ב ת ש ו ש ד ח י ה ל א ר ש י  ה
 ד. ת. ,226785 טלפון ,8 גליקסון תל־אביב, והמנהלה: המערכת

 תל־אביב, בע״מ, שהם משה דפוס י עולמפרם מברקי: מען • 136
בע״מ. הזה העולם המו״ל: • אבנרי אורי הראשי: העורך • 6 פין

תדריך
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העדיפו סדר לפי השבוע, לבקר היכן מוע,
* : הבא יות * ;לראות חובה — *

לראות. אפשר — ^ לראות; רצוי —

 בן סופר (הבימה) המירוץ סוף
 חיים שלבי בשלושה עצמו עם נפגש 80

ה בשעתו חייו מאזן את עורך קודמים,
 יוסטינוב, פיטר של שנונה קומדיה אחרונה.

 אינם החיים כי הוא שלה שמוסר־ההשכל
מעו משחק פשרות. של ארוגה שורה אלא
קינג. ליא פרידמן, שרגא של ומלהיב לה

*  (הבימה) למות נוטה המלף *
 יונסקו איג׳ין של אנטי־יונסקו בסגנון מחזה

העו מלך אדם, של גסיסתו שלבי תיאור —
 ומהנה מרשים מצויין, משחק עצמו. של לם
מיכאלי. אלישבע בוכמן. נחום של

 מחזהו (זוית) הזכוכית כיכר
 אם אודות ויליאמס טנסי של הניאו־קלאטי

 הנכה. לבתה חתן להשיג המנסה שתלטנית
 — צעירה שחקנית של ללב נוגעת הופעה

 ברנע ושושנה מרכוס כשרחל אדר, שולמית
האם. של הראשי בתפקיד מתחלפו

קו העונות) (תיאטרון ארלקינו
 דל־ארטה הקומדיה בסגנון מפולפלת מדיה

 שלושה על אלוני, ניסים של ובניסוחו
 רעהו, אשת את איש החומדים זקנים, בעלים

 יוסי אחרים. על-ידי נקטפות שנשותיהם שעה
חזקיהו. אבנר בנאי,
 מחזהו הקאמרי) (התיאטרון וויצק ^

 שנפטי ביכנר, גיאורג הצעיר הגאון של
נק אודות שנה, 125 לפני 23 בן בהיותו

 והנרדף, המושפל העלוב, החייל של מתו
 עודד האדישה. ובחברה ומנצליו במדכאיו
גור. אביבה קוטלר,

̂נ ש . פ ש פ ה העירוני (התיאטרון ה
 יצירתו בפתח־תקווה) היכל בקולנוע חיפאי

 המשחררת המהפכה אודות מאיקובסקי של
או משעבדת הקאפיטליזם, מכבלי האדם את
 מילוא יוסף של קר בימוי לטכנולוגיה. תו

גורליצקי. אילי של מעולה ומשחק
 תל- (הבימה, דוס לה אירמה *
 של אהבתה על מוסיקאלית קומדיה אביב)

 פרי־ ביצוע עני. לסטודנט פאריסאית יצאנית
 גאולה או אמן שרה עם מרנין, אך בינציאלי

בר־שביט. ושלמה איינשטיין אריק נוני,
 ושמעון אופיר שייקר, שין שין •¥-

 בוירטואוזיות ביניהם מתמודדים ישראל
 פזמונים מערכונים, של בתכנית בידורית

פנטומימה. וקטעי

(אור-. ג׳וליאני סלכטורה * * *
 של והרצחו מעלליו שיחזור ירושלים) נע,
תעודתי־ בסרט המפורסם, הסיצילי השודד

 שחקנים ללא רוזי, פרנצ׳סקו של למחצה
מזהיר. קולנועי סגנון מקצועיים.

ש־ערב לורנם  תל- (סוגרבי, אי
 הקצין של ונפילתו עלייתו חיפה) רון, אביב;

 הלאומיות את לעורר שניסה המוזר, הבריטי
 לרוב המדייק מהמם, ענקים סרט הערבית.
נו משוא־פנים. ללא ההיסטוריות בעובדות

 אוטול, פיטר מצוין. ומשחק מרהיבים פים
שריף. עומאר גינם, אלק קווין, אנטוני
המלכותי הכאלט עם ערב * *
 ורודולוף פונטיין מרגוט תל־אביב) (פאר,
באיצ־ לראותם זכו שלא להמונים, נורייב
 קלאסיות באלט יצירות מבחר רמת־גן. טדיון

מרהיבים. ובצבעים מושלם בביצוע
 תל־אביב) (אוריון, כאל כילי ^ ¥

דיק״) (״מובי הרמן של הידועה יצירתו
 יוסטי- פיטר של מבריק וביום בעיבוד מלוויל

מל מוסר־השכל. עם הרפתקות סרט נוב.
ריאן. רוברט דוגלאס, וין

 תל- (מגדלור, פטור מגנב הגונב *
עלי בעקבות עליזה צרפתית קומדיה אביב)
 ז׳אן לופין. ארסן העליז השודד של לותיו
 ביורשיו פסקל, פייר וז׳אן בריאלי קלוד

ירושתו. על המתנגחים הפורץ של
 חיפה) (ארמון, נעורים בדידות * *

 ורץ־למרחקים־ארו־ עבריין־צעיר של נקמתו
 מיש־ הבריטי. החדש הגל סרט בחברה. כים
מעולה. חק

אפי תל־אביב) (גת, פרויד חיי
 אל פרויד זיגמונד של דרכו מראשית זודות
מרתק סרט הפסיכואנליטית. השיטה בניית
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