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 מקלט
 הטלויזיה

 הטוב
!בעולם

 7 זה אם הבדי, אין י
 אוטיויזיה סטראו,פונו

ץ נ ו לו - נ או ש נ ^ ע ל  ש
 היא111עול התוצרת ני

בעולם! הטובה

*ס
שתתף קל יותר מה [[> בהגרלת מלה

טו. ת הלו ר מו ת 50 ת רו  תוכל אגו
 משתי אחת בכל מספרים 6 לסמן

שבטופס. הטבלאות

שה ב ע שו ט חי שו ה פ עול  בת פ
ה ספורות. שניות א י ב  סיכויי לך מ

ת בזכיה השתתפות  לירות 75,000 ב
ר לירות ואלפי הראשון בפרס ת י ב  

הפרסים.
פשוט״ כך כל זה

^ ז ____ו

סיקורת
 ? בארץ טובה דרמה לנו שאין אמר מי

 דווקא מופיעה ביותר המוצלחת הדרמה
בטלוויזיה.
 ב־ שמתרחש למה דווקא לאו הכוונה

 שנעשה למה לא ואפילו חיסדרונות,
 דווקא אלא — ישראל שידורי בתיאטרון

 בהצלחה הממלאות המיובאות, לדרמות
ה ההפקות שמותירות החורים את רבה

מקומיות.
 סטרינד־ של יוליד, העלמה עם היה כך
 כאשר האחרון, בשבוע קרח וכך בדג,

הרא החלק את האחרון ו׳ ביום שידרו
למוליאר. המדומה החולה של שון

 וברח בארץ מוליאר את ■שראה מי כל
 להיווכח יכול בעגמת־נפש, התיאטרון מן

 יש מוצלח, ובימוי משובח משחק שטס
 כזה מתחיל מחזאי לסבול סיבות בהחלט
 ויותר היום גס מוליאר כמו כזה ומיושן

 עוד ויהיו הלוואי מודרנית. קומדיה מכל
ה ההפקות בין כאלה רביס חוריס

מקומיות.

 □■,בנ־ס !,תא!? שאינו ..נע■
,דיאל״סט״ אתו

 פריס- רומן מאת סוערות״, ״שנים
 אלבו- מתכונת עמודים, 234 טר.
וב בשחור־לבן צילומים עם מית
הו נרקיס. צגי של בעיצובו צבע

התנ״ך. ארץ צאת
 הבוקעות המילים את שמעה ״טובה

400כ־ האוניה. סיפון שעל הרמקול מתוך
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פריסטר של כספרו בן־גוריץ
גדולים אבל קטנים, עניינים

 לחדשה הם אף הקשיבו אחרים נוסעים
 שהקיפו אלד. ששמעו מה אך המסעירה.

 של ראשונה אנקה היתד, בן־גוריון, את
ש מי ״אצלנו, :הראשון ראש־המטשלה

 ריאליסט.״ אינו בניסים, מאמין אינו
 גי- מאותן אחת היא שטיינפלד טובה

 חלקיקי־היסטוריה ד,מאחות בורות־במיקרה
 צילומים, מתוך דמויות שמות, מספרים,

 אחת למסכת ואבני־דרך שלדי־מתכת
 במילים המדינה. שנות 25 לה: שקוראים
 ספר־ של שמו סוערות, שנים אחרות:

ה העיתונאים אחד מאת חדש אלבום
פריסטר. רומן ישראל, של מוכשרים
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