
תדריך
 לשמוע['*) נזה לראות, מה ממליץ הזה העולם

השבוע: לבקר הינן

ת חזו 1, מ
(התיאט הקווקאזי הגיר מעגל ©
 חברתית־פיו־ אלגוריה חיפיה) העירוני, רון
 משפט־שלמה של גלגול במחזה־ראוזד,. טית

 באחד ברכט, ברטולט בידי משמש המפורסם
ה על לביקורת ביותר, הטובים ממחזותיו

 מרהיבת־עין. הצגה הצדק. ותפיסת שלטון
חריפאי. זהרירה טופול, חיים
 ישראלי) (שמעון היחסים תורת $

 על רמת־המערכונים מחפה בו רביו־יחיה
 מההווי דמויות של גלריה הפזמונים. חולשת

 אהבת־אנוש, של באינטרפרטציה הישראלי,
ולבביות. חום המקרינה

ה (הבימה) (יורם) הצל ילדי *
 אגדת את לנפץ מנסה תומר בן־ציון משורר
 הזהות חיפוש על־ידי חת, ללא העשוי הצבר

 אמת, של בעיה מלאכותיים. צברים של
 לקוי. דרמתי בעיצוב אבל אמת, של בראייה
הבן. מסקין מול האב מסקין
 מוסי־ (הבימה) המתוקה אירמה •
 לסטודנט פאריסאית יצאנית של אהבתה קול.
 הגירסה לסי בפאר, העשוייה בהצגה עני,

 הביצוע למרות מעולה, בידור הלונדונית.
 דורון, דינה בר־שביט, שלמה הפרובינציאלי.

איינשטיין. אריק
 סיפור סאטירה. (הבימה) כראשית $
 של מודרנית בגירסה בגן־עדן, והתה אדם

מגד. אהרון
 האינטימי) (התיאטרון והיא הוא ©

 כשחקנית, מעולה יכולת מפגינה שני שושיק
כש קישון, אפריים מאת מערכונים בסידרת

להצלחתה. בסיס משמש לביא, אריק בעלה,

קתין>' אנטוני
 תל־אביב) [צאר, הפרברים .סיפזר $ ;,

 ויוליד, פולני רומיאו אהבת מושלם. 'לגוסיקול
 נוער עבריינות רקע על פורטו־ריקאית,

 של מוסיקה ניו־יורק. בפרברי וגזענות
 של מלהיבה כוריאוגרפיה ברנשטיין. ליאונרד

רובינס. ג׳רום
(אור האפלה לזכוכית מכער •
 האהבה פילוסופית. דרמה ירושלים) גיל,

 בתרגיל השגעון, כמקור והבדידות כאלוהים,
 פנימית, מערכת־יחסים על אופייני ברגמאני
בודד. אי על שבדית במשפחה

 תל- (בדיהודה, פדסטיין או עץ •
 בארץ־ שהיו הזמנים, יומני מיצעד אביב)

ימי־המנדאט. של ישראל
די @  דרמה. ירושלים) (סמדר, פלפון א

ב מורד הביליארד, במישחק צייד־פתאים
 פול האמריקאית. החברה של החיים תפיסת
גליסון. ג׳ק ניומן,
, כדלת דופק זר • ו די רו (סטו י

בוד כשאלמנה קורה מד, מתח. סרט שלים)
 אלא• אינו לגאלה, שנועד שהאיש, מגלה דה

משובח. מישחק בעלה. רוצח

רדיו
26.12 רביעי, יום
 נתן >22.23 הקל; (הגל קטן עולם @

קט פכים על אישי, בטור משוחח, דונביץ
השבוע. ממאורעות נים

27.12 חמישי, יום

תערוכות

הקל; (הגל עממית אוניכרסיטה ©
 השינויים על אדלר חיים של הרצאתו )19.40

 בחברה המשפחה, של ובתפקידה במצבה
המודרנית.

הקל; (הגל חכיכ ראשון ראשון •
הפיזמונים. מיצעד )22.03
28.ו2 שישי, יום

ה • כ ר ה כ ר פי  (בית־ההסתדרות, צ
 העממית בשירה סגנון שיצרה מי רמת־גן)

ומים. שמן ציורי תערוכת מציגה בארץ,
ך • רי נ י מן הי ס ירו נורה, (גלריה זו

 הווינאי וצייר־ר,תפאורות הגרפיקאי שלים)
 שנושאי׳ וציורים, רישומים תערוכת מציג
באושוויץ. שהותו מתקופת שאובים רובם
ה • ר ש ם ע שני ד  ישראל, (גלריה ח

ה עשרת של יצירותיהם מיבחר תל־אביב)
 המופשט החדשני מהזרם והפסלים ציירים

 תומרקין, דנציגר, סטימצקי, הארץ: באמנות
 ארגוב, שטריכמן, קרייזה, עוקשי, וקסלר,

וגלעדי. בסיס
א • רג ל ש  קלציקין, הדסה (גלריה ויי

ה אחד של תמונותיו תערוכת תל־אביב)
 אופי בעלות יצירות הארץ. באמני מוכשרים

קוהלת. הנושא על בעיקר מיסטי,
ה • ש ן מ י טי ש רנ  תל־ (מוזיאו! ב

 הגלותית, היהודית העיירה דמויות אביב)
ב עוד, ואיננה שהיתר, יהדות של ונופים

מרשימים. רישומים
ם • מי ם ע י נ ג חי רוטשילד, (בית מנ
 מאפריקה, נדירים נגינה כלי תערוכת פה)

 מוסיקאליות תמונות בליווי ואסיה, אירופה
מוסיקה. נושאי על ואוספי־בולים

ג׳ • ר ו ה ג׳ י תי א  הלנה (מוזיאון מ
 של ייצוגית תערוכה תל־אביב) רובינשטיין,

 גואש שמן, ציורי אבסטרקטי. פאריסאי צייר
משי. והדפסי

ב • י כ ח ם (תל־אביב) ת ו אוטוגראפי
 וכל בקבוקים מקטרות, חשמליות, רכבות

 פרט מעשי, שימוש להם שאין הדברים שאר
 אספנים של הפרטיים שגעונותיהם לסיפור

ישראליים.

ו<ם7קזר
(אר-מיסיסיפי מר של נשואיו •

ביקו פוליטית. סאטירה תל־אביב) מון־דויד,
המער הדמוקרטיה של ניוונה על חריפה רת

 ה־ של בידיהם השלטון נופל בה בית,
 של ושחיתותם צביעותם בשל ביצועיסטים,

נדיר. מישחק האידיאליסטים.
 תל-אביבז (גת, רכש של קורטוב •

 אצל אהבה מחפשת מכוערת ברוחה דרמה.
 והומוסכסואליסט כושי, מלח ההוללת, אמה

טושינגהם. ריטה של מעולה משחק צעיר.
 (אופיר, איטליה נוסה גירושין •

 בה במדינה קורה מה קומדיה. תל־אביב)
 מרעותו. איש להתגרש יכולים בני־זוג אין

רוקה. דניאלה מאסטרויאני, מרצ׳לו
הבי תל־אביב; (מוגרבי, כאראבאם •
 של גלגוליו ראווה. סרט ירושלים); רה,

הנוצרית. ההכרה אל יהודי, שודד בר־אבא,

 (קול-ישראל; קלאסית מוסיקה •
 שניידר ואלכסנדר שטרן איזאק )17.06

 קא־ פבלו (ויולה) קייטימם מילטון (בניר),
ה את מנגנים (צ׳לו) טורטלייה ופול זאלס

שוברט. של לכלי־מיתר מדור בדו חמישית
 )19.20 (קול־ישראל; אחד כצרור @

רם. ואלימלך בן־הרצל יעקב של שבועונם
 )21.31 הקל; (הגל הזמר פפטיכל ס
 הזמר מפסטיבל ופזמונים שירים של לקט

הנאפוליטני.
29.12 שבת,

 )09.14 (קול־ישראל; קאזאלם פכלו •
 פאבלו של הולדתו ליום מיוחדת תכנית

 מפרי קטעים מנגן עצמו כשהוא קאזאלס,
בוקריני. ומשל עטו

31.12 שני, יום
 >21.30 (קול־ישראל; עולה המסך •
 בעיבודו ביכנר גיאורג של מחזהו וזצק,

אוהד. מיכאל של ובביומו
 )21.32 הקל; (הגל מורם השרכיט •

הבי תזמורת על מנצח רוט לאסלו המנצח
 הצרפ־ הזמרת גם מופיעה בה בתוכנית דור
ז׳סייה. ז׳וסלין תיה

1.1 שלישי, יום
 )21.32 הקל; (הגל עצמך את הכר •

 שי, שמואל בן־נחום, עדה בידור. תכנית
 דן של בשמו מיכאלי ורבקה לפיד יוסף

נעי לא ממצבים להיחלץ מנסים אלמגור,
מחוכ תשובות בעזרת מארחים, בתור מים
פסבדו־פסיכולוגית. בתכנית מות
תו )22.03 הקל; (הגל הג׳ז פינת •
 בעריכת בישראל שנערך ג׳ז מישאל צאות
קלר. מלווין

ם ני דו ע 1§מו

ה קולרים כוכםים • ד לי  (מועדון ה
בידו הווי ליצירת נסיון תל־אביב) התיאטרון,

 שבעד, של הצגת־בכורה בעזרת חדש, רי
בלתי־ידועים. אמנים־חובבים

 חדש מועדון־לילה (יפו) סאן אריס •
 זימרה תכנית עם הידוע, היווני הזמר של

יווניים. ומחול
שירי יפו) (עומר־כיאס, כרמלה •

 במיקצבים ודרום־אמריקאיים, ספרדיים עם
 זמרת של בביצועה ומטורפים, מהירים

 ואינטרפטציה עמוק קול סוער, מזג בעלת
וירטואוז. גיטאריסט ע״י המלווה מעניינת,

 יפו) (המועדון, ז׳וסייא לין0׳ז •
 זמרת של בביצועה צרפתיים שאנסונים

פאריס. אווירת את בהופעתה המייצגת יפה,

ושופע... יפה יהיה ששערן כדי
. .  טבעיים חמרים המכילים שיער במי אותו חפפי .

שרשיו. את המזינים
 חראש מעור מרחיקים מתאימים, בלתי ושמפו, מי־שיער

 יפה. ובלתי דליל נעשה והשיער חיוניים חמרים
 לברק קשקשים, להרחקת שערותיך, שרשי למען
 הביאוקוסמטיקאי של איכות במוצר חפפי נאה, פעה ולה!
אגורות. 75ב־ בקבוקון רובין• א. ד״ר
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ם קון קני במספרה, חופפת הנך א ה בדרכך בקבו  אלי

קסיר :לבחירתך ובינוני יבש לשיער או שמן, לשיער 2 אלי
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: ו נ ו א ),צמח1 מ
במרירו מצטיין בר
ם; )4 תו;  ראיונאליז
מדו )11 חוטם; )10

 )14 שניים; )13 כא;
; דוי  בר צמח )15 ני

 ;הפולניים ממשפחת
גר; )19 צר: )17
 ומז; באותו נולד )20

יש קריקטוריסט )22
 טוב; יום )25 ראלי;

 )27 רעש; עשו )26
 מחשבה; )30 נרב;

מס )33 אות; )32
יפ מטבע )34 פיק;

 בני־ אפלו )36 ני:
 )37 במדבר; ישראל
 נתבע: )39 באשה;

גו )42 נאנח; )41
הר סופה )44 מה;

עכ מיז )46 סנית;
 אריג; )48 שדה; בר
מלאכו גבעה )50

טה; )51 תית:  )53 ני
 ישראל פרשני גדול

 )55 הי״א; במאה
 המצטייז דורם עור

ם; חי )58 ושש; מאתיים )57 במעופו; מי  י
ת; )59 רו הי ם. )60 י קיסמי

; ד נ ו א  שרפי )3 פרח; )2 עייפות; )1 מ
ש )7 גלדיאטור: )6 לגיז; )5 רו־: ה אי

צני; נוי שיח )8 מבול;  פרפומריה; )9 קו
ג טירת )15 חד: לא )12  עץ )16 קטנה; די

 של סוג )18 מאלאיה; באיי הנדל מובחר,
)24 קרס; )23 טורף; לילה עוף )21 דג;

דה )26 זמז: באותו  )28 לנוזלים: קדומה מי
ם )29 מודד;  האוקי־ את שחצה הראשוז חטי

ה: ללא האטלנטי נום  קטז; חור )31 חני
קרר )37 למחצה: צלוי )35 פורר; )32

תי!;  נוף; )41 שוחה; )40 ראקציה; )38 או
ף עולם אלוף )43 רו מדי )45 לשעבר; באיג

 )49 עצוב: )47 מתנדף; )46 צרפתי: נאי
 צער קריאת )54 ישראלי; מרגל )52 עשב:

ת )58 זאת; )56 (הפיר): נדולה. טרף חיי

23 ז320 הזה העולם


