
ברכט״ ב״שירי נוריון
מנוון קברט

 המכוונות האלימות בהכנות הבחין דן
 חדרי אל טאקטית נסיגה ביצע נגדו,

 מבוהל הסתתר •שם במיגרש, ההלבשה
 האוהדים כשהתפזרו דק כשעה. במשך

 ללא לביתו, לחזור היה יכול סוף־סוף
כחולים. פנסים

בדבט שיר■
 או קברט, הסרט את שאהבו אלה לכל

 בידור איזה על בגעגועים חולמים סתם
 מחלקת- הכיגה העשרים, שנות נוסח טוב

או ברלינאי קברט הטלוויזיה של הבידור
קשוחי־ גנגסטרים עם למהדרין, תנטי
עליזות, פרוצות מתנדנדים, שיכורים מבט,
 (עבודתו נפלאה תיפאורה רקע על והכל

התים־ את שעשה מי אלפלק, איציק של
ראש) ניקוי של הראשונות לתוכניות אורה

 נוסף הקיטש. טהרת על כדת, שכולה,
 צוות את כמובן, הקברט מציע כל'אלה על

הדק הקברט הופעת — והזמרים הרקדנים *
מופיעה אינה אומנם מינלי ליזד! דנטי.

ע ו ב ש ה
הראשון הכוס מינימום

ל *מיליון
זזפוסיס כלל מינימום

י ל 2,250.000
*

ם לזובח ישולם שלא ובלבד *  סבו
ן על העולה הפרסים ל״י. מיליון ס

*
 האחרון המועד — ה׳ יום

מסירת ם ל סי טפ ה

 קבוע־־ מנהג לך עשה
שבוע! במל טוטו מלא

בספורט ההימורים להסדר המועצה

בתילבושת שני, שושיק גם אך שם,

 ,סטילה
 לך עושה
עיניים

 בבקר, ראשון דבר
 קמה כשאני

 העיניים עם
 ן שלי, האדומות

 ניגשת אני
 האיפור לשולחן

 כחולות, טיפות שתי ושמה
 עין לכל אחת — סטילה

 פרת כמו נראית ואני
 כאילו וההרגשה...

לה. חולפת העייפות כל

 המרקחת בתי בכל

יביק1

מ.ע.מ.) (ללא ל״י 8.95

 לא שחורים, וגרבי־רשת קצרצרה סכסית
גריי. ג׳ואל של קברט את מביישת הייתה
 המתקתקה־מרי־ הציבעונית החגיגה כל

 מ־ לאחת מיסגרת לשמש נועדה הזו, רה
המוק שירי־תיאטרון, של תוכניות סידרת

 רבי- הדרמאתיים לשיריו זה במיקרה דשת
 ברכט, כרכט. פרטולד של העוצמה

 מרב- והשקפת-עולם שמאלניות דיעות בעל
 חיצי־ יצירותיו באמצעות מ-שלח מיסטית,
בבורגנוח. ספוני־ארס סאטירה
 התוכנית. לבימוי האחראים הם שניים

 מן הזכור מהבימה, ניצן, עומרי הבמאי
 שעבד וצביעות, קלות־דעת על ההצגה

 ואנטואן התוכנית של הדרמאתי הצד על
 שעיצב הכישרוני, במאי־הטלוויזיה סאלח,

וסוסו. סמי התוכנית את

הגל על
וו1חאלט!ף בסימן

 ביותד-יב־ המשתלמות החאלטורות אחת
 הקראת היא הטלוויזיונית, הקריינות עולם

הש בהגרלה שזכו הפיס, כרטיסי מיספרי
 מיש־ במיסגרת נעשית זו קריינות בועית.

 רווחיה השידור. דשות של דרי־השידות
 בחלקה נופלים זו משתלמת חאלטורה -של
 אשתו אלא שאינה צוקרמן, אילנה של
 • הטלוויזיה מנהל צוקרמן, ארנון •של

 מגיש עושה פחות לא משתלמת האלטורה
 יצא אומנם הוא לונדון. ירון התוכניות
 חופשתו •שאת אלא כותרת, מעלי לחופשה

 עורך הוא שם בגלי־צה״ר, מבלה הוא
 של-התחנה יומן־הערב את לפרקים ש

 בת תוכנית כל עבור ••שנן, מה
 ׳תשלום לונדון מקבל מגיש, שהוא

מעוב שאיש עתק, סכום — ל״י 90\*)
זו אינו הצבאית התחנה •של האזרחיים י̂•
ב חודשים, שלושה לפני • כשכמותו •

השי רשות הכינה העיברי, ראש־השנה ערב
 הסא- לטורים המוקדש מיוחד, מישדר דור

מנוסי דירי •שפידסם ט־רייס-פוליטייים
 רא-ש לקראת השבוע, האחרונה. בשנה
 להתקין מנוסי התבקש האזרחי, השנה

 פה קיצץ מנוסי חוזר. לשידור המישדר את
 השנה — 1976״, והתוצאה: שם, ׳והוסיף

 ביום •שתשודר מנוסי, דירי על שעבדה
ב׳. בגל בערב 6.00 בשעה הקרוב השישי

שי  יפים חמים, יהיו החורף חוד
 והאיכות האופנה בסריג׳ ורכים

״הלן״. של
 היפים־היפים הסריגים את

 ועבור ״הלן״-עבורך של
תוכל׳ הגבר שלר-

ש  בחנויות לרכו
ת האופנה ״ המובחרו

שראל של  י
ת (וגם ת-הברי  בארצו

ובאירופה)

חס מ״
 ש בע״מ

אופנה סריגי של ויצואנים יצרנים

רסקו, בנין ,4 היסוד רח׳ המפננל.־

ה העולם 205235 הז


