
בלילה, מאוחר הולכים, שהאורחים אחרי ? כלים להדיח אוהב מי
בשבילך. העבודה את שעושה אינדסיט״ ״פיילוט כלים מדיח שיש טוב כמה ואז הכלים... נשארים

 בקלות ישתלב הוא כלים. מערכות ו2 על בקלות להתגבר יכול אינדסיט״ ״פיילוט כלים מדיח
 מקסים עיצובו עומק. ס׳׳מ 60.5ר רוחב ם״מ 59.5 גובה, ס״מ 85 של נוחות מידות עם שלך במטבח

■ ן■ שעושות המעלות לכל בנוסף נירוסטה. עשויים הפנימיים ומשטחיו ו  ״—■— ו
ב רק לך עולה הוא בישראל, ביותר הנמכרים לאחד זה כלים מדיח / ? ]₪ ₪־־ / /

1* 71 7 החגים, לקראת עכשיו, אותו קני מע״מ). במזומן(כולל ל״י 25,116- 1 1 /
•האחריות) לשנת (בנוסף חינם ביטוח שנת מיוחד: בשי גם ותזכי

 כלים מדיח
אינדסיט פיילוט

.336231 טל. תל־אביב, ,19 הצפירה רח׳ תצוגה: אולם פיילוט. ע״י המורשות המובחרות בחנויות להשיג

י ב ר ם ע י ר י ע  צ
 5 במזעדזן

הדשה לתרבות
תל־אביב, ,5 הס רח׳

297263 טל'

18.9 ג/ יום
 עם החודש ראיון

 לייבוביץ ישעיהו פרופ׳
ירושלים באוניברסיטת מרצה

 טרמפ תן
לחייל

צעיר ומשורר סופר
וביצירתו) (בגילו

שה מה במה לעצמו למצוא המתק  מתאי
 שלן היד כתב את אלינו שלח

משותפים בכוחות לאור ספרן את ונוציא

 בל (ללא לעיון העבר נא
 — יצירתך את התחיבות)

 ספרים׳/ ״הוצאת עבור
תל-אביב ,11029 ת.ד.

__נועקול__
)59 מעמוד (המשך
 במשך לדבר לי נתנו לא קשה. ״היה

 ב־ אותי כלאו לא אבל, שנים. שש־שבע
 לעבוד לי נתנו לא פשוט בית־הסוהר.

 עשיתי לא בחיים. נישארתי אבל בסרטים.
 רבות שנים קולנוע. לימדתי אבל סרטים
 שם את עשיתי לקולנוע שחזרתי אחרי

 שאצליח חשבתי לא מעולם כהשאלה.
 זאת בכל והנה, הזה. הסרט את לעשות
 עומד שאני וכשאמרתי אותו. עשיתי

 ויותר ממני. זאת מנע לא איש לעשותו
 הסרם־הטוב־ בפרם זכה זה סרט מזה:

 לבוא סירבתי ואני באיראן! — ביותר
 בגלוי, אמרתי הפרס. את ולקבל לשם
 שורר זו במדינה כי לשם, אלך שלא

לח מטורף נישמע זה דיכוי. של מישטר
לי שלחו הם בי? בחרו הם מדוע לוטין.

פילד באדי שחקנית
חברתית לוחמת

 שלאחר ובשנה לארצות־הברית, הפרס את
!״השאה את הדיחו מכן

ש אמריקה, וקומוניזם. פאשיזם
 בנד מאד, שמרנית היא ריט של לדעתו
 לתיק־ ראוייה בקולנוע, כשמדובר ייוחד

 ישקיעו לא הגדולים ״האולפנים :ווה
 כי חברתי, סרט שנקרא במה רב ממון

 יאכלו לא שהצעירים היטב יודעים הם
 מיני בכל אותי לפתות ינסו לכן אותו.

האם ויאמרו: סופרמן, נוסח תסריטים
אע ואז הכסף? בשביל זאת תעשה לא
 זקוק אינני כסף. מספיק לי יש לא, : נה
 דרך לעצמי למצוא אצטך ואז יותר. לו

 כך כל לא וזה הבא. הסרט את לעשות
 כולו בעולם הקולנועית התעשיה פשוט:
 עמוק נמצאים האיטלקים במשבר. נמצאת
ב נמצאים והאנגלים הצרפתים בבוץ.

הקול תעשיית עבודה. ומחפשים הוליווד
 כסף אין במשבר. שרויה בגרמניה נוע

 עדיין ושם באמריקה, מאשר חוץ בעולם,
 יוטב, שהמצב מקווה ואני סרטים. עושים
 שם לעשות אפשר שהיום משום דווקא

מאמי רק אם שבעולם. נושא כל על סרט
 להיות יכול זה אותו. העושה לאדם נים
קומו על להיות יכול זד, פאשיזם, על

ש בוודאי — אלימות על זה ואם ניזם.
מייד.״ זאת קונים

פיינרו עדנה ■
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