
 הרגשני המחזמר את הפך ויילדר כילי אביב)
 של למשחקם המתואמת שנונה לקומדיה

 כיצאנית מקלין שירלי — גיבוריה שני
 למון וג׳ק והפיוטית התמימה הפאריזאית

 לאבדן עד בה המתאהב השלומיאל כשוטר
ויושרו. תומתו

ם 55 ג יו נ קי פ חיפה) (תמר, ב
 הבוקסרים מרד רקע על קולוסאלי מערבון

 הסינים ממלאים בו המאה, בראשית בסין
 של הדיפלומטי והסגל האינדיאנים מקום את

תפ השריפים. תפקיד את המערב מדינות
 ניבן דויד של מרשים ומשחק מרהיבה אורה
ה משופעת ההצגה, את בקלות הגונב

כוכבים.

* (אורגיל, הכפתורים מלחמת *
 שתי על עליזה צרפתית קומדיה ירושלים)
 בעיירה ביניהן הנלחמות זאטוטים כנופיות
קמה. צרפתית

ביותר החשובים האנשים *
ה טורי מאחורי אל הצצה חיפה) עצמון

אלי של והעלובים הפרסיים חייהם רכילות.
 מצוין דרמתי בתיאור החברתי המעמד לי

 ריצ׳ארד טיילור ליז ראסיגן. טראנס של
ברטון.

:י:■•'.י,;! .

 42 תל־אביב) ,220 (גלריה ארטא +
 וזרים, ישראליים אמנים של גראפיות יצירות

ב האמנות שוחרי איגוד על־ידי המוצגים
 הגראפית האמנות את לקדם במטרה ישראל,
 בשטח מעולות יצירות של תדפיסים ולהפיץ

זה.
 תל־אביב, (מוזיאון |5כ שמואל +

 ורישומים, גואש שמן, ציורי בית־דיזנגוף)
 מבורך, ישראלי צייר של יצירה שנות 4 פרי

ברומא. היושב
(מוזיאון אסקימוסית אמנות *

 אסקי־ אמנות תערוכת בית־דיזנגוף) תל־אביב,
 המוזיאון על־ידי שהושאלה קנדית, מוסית

בקנדה. הלאומי
ג ה ^ נ א ץ מ ״  תירוש, ז׳אן (גלריה כ

 של מיצירותיו רטרוספקטיבית תערוכה יפו)
למותו. שנה במלאות הדגול היהודי הצייר
 תל־ ,ישראל (גלריה אמלש פסלי ^
ב לפולחן שנועדו פסלים תערוכת אביב)
שנה. 2500 .לפני פרס . צפון

ה ^ ק ן רי ס נ  תל־ ,המפתח (מועדון י
 ההולנדית, והפארודיסטית הזמרת אביב)

 בשפות שירים בסידרת ומשעשעת חיונית
עברית. כולל שונות,

יפו) (עומאר־כיאם, ירקוני יפה
 נוס- ביצוע חדשה. באדרת המתיקה הזמרת
להי בצד המדינה ראשית שירי של טאלגי

 בהופעה חדישים, במיקצבים לועזיים טים
 זימרתית אישיות פיתחה יפה כי המוכיחה
מעניינת.

תל־אביב; (צברה, קלברט אדי
 כשב- ,לישראל שב הבריטי החצוצרה אמן

 מלבבת הופעה חדשות. נעימות חצוצרתו
עמוק. קול בעל ספרדיה, זמרת בהשתתפות

(ה ככוח קצת + גברים היו *
 של האחרונה מתכניתה מחצית יפו) חמאם,

 נוסטאלגיה קטעי בתוספת המועדון רביעיית
 ועד מהגאפירים הישוב בתולדות דמויות על

הבריגאדה. חיילי
* (תיאטרון וחלומות אנשים *

 ה־ להקת תל־אביב) נחמני, אולם דיוקן,
תכ מציגה קיפניס, קלוד של פאנטומימה

ה עצמו קיפניס על בעיקר המבוססת נית
 ישראליות יהודיות, דמויות סידרת מדגים

קומי. באור מוארות וצרפתיות

ול לעין קונצרט התרנגולים.
 זמר להקת על־ידי וזמר תנועה של אוזן

המדי מהוזי חלק כבר הפכו ששיריה צעירה
פולני. נעמי של מקורית ישראלית יצירה נה.

התי (מועדון בגרוש היסטוריה *
 מועדון־התיאטרון להקת תל־אביב) אטרון,
 משחזרת התל־אביב, בסניף מופיעה החיפאי
עקום. בראי מההיסטוריה ידועות דמויות

ס

1011*01
 על שומר ורך, חזק וקל, חם — יד לסריגת
 מתכבס — מתרחב ולא מתכווץ לא צורתו,
מהר. ומתיבש בקלות

יד, לסריגת 0 8 1 ס א * חוט דרשו
 לצרכי בארץ המעולות החנויות בכל להשיג
 יצרני בע״מ, הבר א. על־ידי מיוצר יד. סריגת
החסידה״. ״צמר

סונט. דו של האקרילי לסיב רשום שם *

ה רוזו ז ו ז ע מ ו ע

רחוב : ב י ב א ־ ל ת

רחוב : ם י ל ש ו ר י

4 טלפון ,325 הירקון 1 1 1 5 • : ה פ י 2 5 3 7 טלפון ,1 העצמאות רחוב ח

 3061 טל. ,49 העצמאות רחוב : ע ב ש ־ ר א ב 9 23339 טל. ,7 המלכה שלומציון

: ת ו ב ו ח 951771 טלפון ,209 הרצל רחוב ר

1

137123 הזה העולם




