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52 - 6 + 46 100 = 12 + 88 בארץ המנוי דמי •
55 בב 9 + 46 105 - 17 + 88 רגיל בדואר תבל ארצות לכל •

אוויר בדואר חוץ לארצות המנוי דמי
69 = 23 + 46 133 = 45 + 88 ואיראן אירופה ארצות לכל •
64 — 18 + 46 124 כב 36 ו 88 לקפריסין •
84 — 38 + 46 164 — 76 ו 88 וקנדה לארצות־הברית •

86 _ 40 + 46 168 — 80 + 88
 גאנה, אתיופיה, טנזניה, לאוגנדה,

תאילנד השנהב, חוף ניגריה, קניה,
•

99 — 53 + 46 193 — 105 + 88 ורודזיח זמביה אפריקה, לדרום •96 11 50 + 46 188 100 + 88 ופנמח למקסיקו •114 68 + 46 223 — 135 + 88 ויפאן פרו קולומביה, ארגנטינה, ברזיל, ונצואלה, •121 — 75 + 46 238 = 150 + 88 וניו־זילנד לאוסטרליה •

ת ר קו סי
 חל־ אודברסיטת של לתיאטרון החוג

 שחח־ ראשונה כהפקה :הפתעה מכין אביב
 (הפקות האוניברסיטה תיאטרון את נוך

 גס להיסתכן המוכנות החוג, של קבועות
 מיקצר מבקרי־תיאטרון קהל עס בעימות

 18ו־ (כבמאי) מוכתר דויד יעלו עייס)
 מקרון של גווארה צ׳וז את התלמידים מן

ספרלינג. ג׳ון מאת
 אם כי מרתק, פוליטי מחזה רק לא זהו
להש הזדמנות הנותנת הצגה, בתוך הצגה

מתי החל — התיאטרון זרמי בכל תעשע
 ועד מחזמר דרך קונבנציונלי, אטרון

לסטריפטיז.
 מיקצו־ חשפנית בהצגה שיתפו בלונדון

תמי דקות שלוש לה הריע והקהל עית,
מאנג מזמן לא שחזר מוכתר, דויד מות.
 השתעשע מרעננים, רעיונות עמוס ליה

 עד אך מרובע. סטריפטיז על במחשבת
 ישראלית אפילו שאין לו התברר מהרה
 בכלל יודעת שהיא בהנחה — המוכנה אחת

אמנותית. בצורה להתפשט
אמריקנית. סטודנטית :שמצא הפיתרון
כמובן. הבעל באישור

תיאטרח

 החיחך אנסי

ת בו ר ת ה ו
 שחם, נתן מאת מחר״, יגיעו ״חם

יו בימוי: ״הקאמרי״. התיאטרון
נבון. אריה :תפאורה מילוא. סף

יש למדינת הכ״ד, שנת חגיגות ״לציון
 המו* זו, בכותרת יש באמת אם — ראל״
 של עדות משום התוכניה, גבי על סיעת
 החינוד לשר היה כדאי אולי — טוב רצון

 חוגים לפני להמליץ אלון, יגאל והתרבות,
 על השנה שיעבדו בתי־הספר של דרמטיים

 ל־ האנדרטות את לפרש וינסו זו, הצגה
כראות־עיניהם. ולערכו סלמ״ח

הר ומעשי יותר, הרבה חינוכי היה זה
יותר. בה

ה וישינסקי, לשלמה משאיר היה זה

מחר״ יגיעו ב״הם וישינסקי שחקן
יחידי בשר־ודם

 כבשר־ודם, להיראות המצליח היחיד שחקן
לשמח. ראוייה בהצגה להופיע פנאי

הקא התיאטרון מן חוסך היה גם וזח
 מסכת להגיש המוצלח הנסיון את מרי

ליום-העצטאות. גימנסיטית

ספרים

 - מאמין היה מ■

ב הומור ת01ב
 נהג שפרינצק יוסף המנוח הכנסת יו״ר

לע הכנסת של מתפקידה זה שאין לומר
תמו ואמנם, הצגות. ולהציג קציצות שות

 המצוי הישראלי בלב החרוטה הכנסת נת
 חס־ חותמת־גומי למדי: ועגומה אפרורית
 באחת וחולה מסתיידת, מאובנת, רת־חיים,

 חוסר־הו־ :ביותר הנוראות ממחלות־הנפש
משווע. מור

כתבי־הכנסת בפרס השבוע זכה כהן יונה


