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קפריסין
1.־ מ החל 9  ל׳־י 5

 א׳ דרגה מלון בבתי

לילה מועדון ־ סיורים
 דורש לכל ישלח פרוספקט

 שלך הנסיעות לסוכן פנה
לחברת או

 בע״מ ותיירות נסיעות שרות
קוק תומס כוח באי

59121־4 טל. ,32 בן־יהודד, תל־אביב,

24441 טל. דוד, המלן־ מלון ירושלים,

,62 העצמאות דרך חיפה,
3011־4292 טל.

2682 טל. המסחרי, המרכז אילת,

בע״מ אופקים

: ן ז ו א  סופר מ
 לא (״ארץ ישראל

קומפו )4 זרועה״!:
 (״חלום גרמני זיטור

קי )1.0 קיץ"); ליל
 11 הולנדית; דומת

 יהודי־נרנד פיסיולוג
 בארה״ב; שישב ני
 )14 יפני: מטבע )13

רו צאר )15 נזילה;
 )19 משקה; )17 סי;

 )20 ושש; עשרים
 (ספרו השקט —

 שולוחוב); הרוסי של
יל; סגה מזעזע, )22
הסכמה; מלת )25
 בימי מצביא )26

התו בעל נפוליאוז,
 מוסקבה״, ״נסיר אר

לע להורג שהוצא
 )27 הבורבונים; ירי
 בטיסט ז׳אז
צר מלחי! של ש״מ
. ברונו )30 פתי; . . 
 נרמניייהורי מנצח

 ניו־ של במטרפוליז
ני מקום )32 יורק;

 בריטניה, מלכת )34 הפרה: קול )33 שא;
 לשעבר, )37 צונן; )36 ;2ה־ ג׳יימס של בתו

 פייוסוך )39 בארץ; העליון ביהמ״ש נשיא
 )44 כז; )42 ילקוט; )41 צרפתי; וסופר

 )48 לעיז; ניתנלו )46 ישראלי; רמטכ״ל
 סופר )51 (במהופך); תשעיעשרה )50 רקבו!

 החיים״); ״עלובי הצוחק״, (״האדם צרפתי
 )57 סוד; )55 אש; בו שאחזה עץ גזר )53

 צארית של שם )59 ענה; )58 בשבילו;
הודי. נשים מלבוש )60 ;18ה־ במאה רוסיה

; ך נ ו א  ז׳רנ־ מחבר צרפתי, סופר )1 מ
.״ דוד )3 ;שטח )2 מינל;  של ש״מ .
 הלאומי; הועד מראשי עברי, וסופר בלשן

(״הקו איטליה משוררי גדול )0 דגל; )5
 )8 עינויים; מכשיר )7 האלהית״); מדיה
 בית־חולים מיסד ידוע, ירושלמי רופא

ר״ת 112 צרפת; קיסר )9 ״שערי־צדק";

 ראש )15 צרפתיה; שחקנית של שמה
 ראש 416 בארץ; שביקר בורמזי ממשלה
 )21 האוורסט; כובש )18 תל-אביב; עירית
 מילת )24 מספיק; )23 צרפתית; קדומת
 ו״טקוה־ישראל״; כי״ח ממייסדי )26 שאלה;

ש גרמני, סופר )29 ישראלי; שופט )28
צר מדינאי )31 האינדיאנים; חיי על כתב
 )32 במרוקו; עליון נציב שהיה מי פתי,

, ירוסלב . .  שוויק״; האמיץ ״החייל מחבר .
 נשיא )38 אהבה; )37 זרוי; מילת )33

 בקשה; מלת )43 סימז; )41 טנא; )40 הודו;
 )40 הראדיום; את שגילו הזוג בני )45

 אטל־ קומפוזיטור )47 חבש; קיסר של תארו
 בעולם; ביותר הפורה האופרות מחבר — קי
 )52 אננלי: ארצות ומגלה חובל רב )49

אמו ו5ל (במהופך); בעולם הצדיקים מספר
 )58 בצמחיסו; (בעיקר מיז סוג, )56 נה;

תבואה.

תדריך
 לשמוע, מה לראות, מה ממליץ הזר, העולם

השבוע: לבקר היכן

(ה דכד לא עד דכה מהומה $
 שקם־ קומדיה תל־אביב) הקאמרי, תיאטרון

 ליאונרד של מבריק בבימוי קלושה פירית
 שהצליח הוא ביותר הגדול שהשגו שסקל,
 ■ותיקי של הבימתית אישיותם את לשנות

יתיר. ניסן ידין, יוסי מרון, חנה הקאמרי.
 (הבימה; שלו יהאמת אדם כל 9
סי פיראנדלו: לואיג׳י של איטלקי ומון ראש
קו שונות. נקודות־מבט מארבע אחד, פור

 יחסיותה על מוסר־השכל עם קלה, מדיה
 ו־ שוטף בימוי האובייקטיבית. האמת של

 בוב־ נהום רובינא, חנה של מצויין מישחק
טל ועדר, מן

 (תיאטרון האמריקאית הנסיכה •
 לבית בוניפאציום־ויקטור־פליקס העונות)

 הסרטת בשעת בקולנוע נרצח הוהנשואדן
מאפ זה סביב שקורה ומר, חייו, על סרט
 שרשרת מהבמה לשגר אלוני לניסיס שר

ב ושכלתניים, שמיעתיים חזותיים, גירויים
 להנאה הגורמים קומיים, סיגנונות תערובת

חזקיהו. ואבנר בנאי יוסי שלמה. תיאטרונית

(התיאט הקווקאזי הקיר מעגל •
 מחזה של מרהיב ביצוע חיפה) העירוני, רון

 יחסיותו אודות ברכס, ברטולט של ההמונים
 טופול חיים של מצויין מישחק הצוק. של

חריפאי. וזד,רירה
 העולם כל (הבימה) הפיסיקאים 0
 השגעון הוא והמדע בית־משוגעים, הוא

 פרי־ של שטנית בקומדיה שבכולם, המסוכן
 והפתעות הברקות שופעת דירנמאט, דריך

 ניניו אברהם של חיוור ביום תיאטרוניות.
יש את להוציא הצוות, של כבד ומישחק

 רצינית להרצאה המחזה את הופך בקר, ראל
בלשי. רקע עם

א © ר ו מין הקאמרי) (התיאטרון מו
 את לבטא המתיימרת צעקנית, בדרמה פשע
 ירושלמית. בשכונה כורדיסטאן עולי הווי

 של למחזהו נבון אריה של נפלאה תפאורה
 מרתק. אבל בוסר, שהוא בר־יוסף, יוסף

ת־ מרים לוי, אורי של מעולה משחק  ב
גאון. ויורם שטיין־כהן׳

 קומדיה (הבימה) לה־דום אירמה 9
ל יצאנית של אהבתה אודות מוסיקאלית

 עם מרנין, אך פרובינציאלי ביצוע סטודנט.
 בר־ ושלמה איינשטיין אריק דורון, דינה

שביט.
 האינטימי) (ועניאמרון *היא הוא 9

 גיל עד הגן מגיל וחברה מוסר מין, בעיות
אפ של משעשעת מערכונים בסידרת הזקן
 ואריק שני שושיק של בביצועם קישון רים

לביא.
קומד אהל) (תיאטרון האידיוטית 6

 פאריס־ עוזרת־בית על קלילה, בלשית יה
 ובחקירה. ברצח באהבה, המסתבכת אית

מוכ כקומיקאית מתגלה אוניקובסקי ז׳רמיין
 ואורי אלמגור, גילה את בהחליפה שרת׳
ה נוכחותו בעצם ההצגה את גונב זוהר

בימתית.

לי 9 קי אי ח צ  (בית־ציוני־אמריקוז, י
מכחו פרי וגואש, שמן תמונות תל־אביב)

 הבלתי־ כמלך הנחשב הפסל־צייר, של לו
הישראליים. הביטניקים של מוכתר

 ישראל, (גלריה האביב תערוכת 9
ה אמני מיצירות חדשה תערוכה תל־אביב)

יצ תומרקין, יגאל דובינר: סם של גלריה
ושטרייכמן. עוקשי וכסלר, דנציגר, חק

 תל־ דוגית, (גלריה צפירה כרכה 9
הזמ אחת שהיתד, מי של אקוורלים אביב)

בארץ. ביותר המפורסמות רות
ן כן 9 א ה ירוש בצלאל, (מוזיאון ש
 וגלויות־ פלאיקאטים הדפסים, רישומים, לים)

 האמריקאי הגרפיקאי של יצירתו פרי ברכה,
המפורסם.

ה־י ציירי שד כללית תערוכה 9
ץ כו צי קי ר א  40 תל־אביב) (בית־הסופר, ה

 ביצירותיהם מוכיחים פסלים 10ו־ ציירים
ה של ביצירתם נכבד תפקיד לאמנות כי

קיבוצניקים.
ה 9 ש ת מ חדי לאמנות (המוזיאון ג
 ריאליסטיים וציורים רישומים חיפה) שה,
 לשבחים שזכה צעיר, ישראלי צייר של

אמרי בארצות שהותו שנות בחמש נדירים
ובארצות־הברית. הדרומית קה

1345 הזה העולם


