
תדריך
 לשמוע, מה לראות, מה ממליץ הזר. העולם

העדיפו סדר לפי השבוע, לבקר היכן
לראות; חובה — : הבא יות

̂ג לראות; רצוי — לראות. אפשר — .

(הבימה) צ׳ארלי למיסטר בלוז *
 בארצות־ הכושים חיי על תעמולתי מחזה

מבחי חלש מרעיש, לא אבל מעניין הברית,
בביצוע. בינוני המיבנה, נת

̂נ .̂ •בפא יחפים .)  גיורא (תיאטרון י
 ניו־יורקי. בשלג אלא סתם, ולא — גודיק)
 (תאומי צעיר זוג מצחיק. זה אבל בררר!

 מהנה, ערב מספק קרה, בדירה ודורון)
בעצם? מה — על פיטפוטים תוך

 נקי ביצוע (הבימה) המאהב
 הארולד של הציני מערכונו של ומלוטש

 והזונה המאהב של תרומתם אודות פינטר
 דליה של מהנה משחק הנשואין. למוכד

בי מוגש כהקדמה פלג. ואלכסנדר פרידלנד
 לאוגוסט יוליד, העלמה של משעמם צוע

להחמיץ. אפשר — סטרידנברג
ה ר ט ק ל הקאמרי) (התיאטרון א

ה הבת אודות העתיקה היוונית הטרגדיה
 אוריפידס. של הגירסה לפי באמה, נוקמת
 הדגש את השם פלוסקין, גרשון של בביום

 אורנה ונקמה. שבגאולת־דם חוסר־הטעם על
שנתיים. אחרי לבמה חוזרת פורת

* * ה ושדמי המלך שלמה *
 גורליצקי אילי הקאמרי) (התיאטרון סנדלר

ב המצטיין ראשון, ישראלי במחזמר מזהיר
 גרוני־ כמי של מחזהו ולשוני. בימתי פאר

אלתרמן. נתן של בעיבודו מן

ג ? ■ * #  (התיאטרון ?ית לכל אדם .
ה הרוח איש מור, תומאס סר הקאמרי)

 חייו את מקריב ,16ה־ המאה בן בריטי
 נגד במאבקו למצפונו׳ נאמן להישאר כדי

 מוסר, בעיות המושחתים. ויועציו המלך
 את המדגיש מעולה, במחזה ודת, מצפון

באדי המאפשר הקטן, האדם של אחריותו
 בן־ אברהם העוולה. השתוללות את שותו
לביא. אריק לוי, אורי יוסף,

תל־ (מוגרבי, התאווה נפתולי
 אן בין עיוורת להתנגשות גורמים אביב)

 פינץ,, פיטר השלישי, לבעלה באנקרופט
ודראמאתי. איטי בקצב אבל הרבה, מתרגשים

ר קו בי תל־אביב) (תל־אביב, ה
 בשמלת־ לעולם מוסר מטיפה ברגמן אינגריד

 הזקנה הגברת ביקור את שראו אלה דיור.
 קיבלה שהגברת להיווכח ישמחו בהבימה

שנו מחצית איבדה קוסמטי, טיפול בהוליבוד
 והנידון אונם הוחזר לסריסים ואילו תיה,

בחנינה. זרכד, למודת
* *  תל־ ,(פאריז רוח ה עם חלף *

 ש־ ביותר הטוב האמריקאי האפוס אביב)
 את ז״ל בן־הכט מחזיר בו אי־פעם, הוסרט
לזרו ז״ל הווארד ולסלי ז״ל גייבל קלארק
 קוצץ בת־האלמזות. סקארלט של עותיה

באכזריות.
* * (אוריון, כריו הרפתקאות *

 הגיבורים סרטי על מענגת סאטירה תל־אביב!
 פול ז׳אן בונד. ג׳יימם בנוסח הסינטטיים
בלמונדו.
* * תל- (גת, אמריקה אמריקה *

 של בתורכיה יוזני צעיר של גלגוליו אביב)
 מניע על־ידי המודרך ,19,־ד המאה שלהי
 נפלא סרט לאמריקה. להגיע השאיפה אחד:

קאזאן. איליה של
תל־ (פאר, הנאוה גבירתי

ה של מפוארת הוליבודית גירסה אביב)
הריסון. רקס הקופות. שובר מחזמר

* * (אר־ איטליה נוסח פיתוי *
 מין על שרשית סאטירה חל־אביב) נזון־זוד,

ג׳רפי. פייסרו של סרטו בסציליה. וכבוד

הרומית האימפריה נפילת *
 אחת את הופכת לורן סופיה תל־אביב) (צפון,

ל הרומאית ההיסטוריה של מנשוח־ההפקר
 את הופך ברונסטון וסם צנועה, בתולה

 הוליבוד למעין כולה הרומאית ההיסטוריה
רמוה. בסרט דאשוזקד,

1*2* הזה :למ9ד.

טכניקום
נם מקבל תלמיד כל  בחי

משובחים שרטוט כלי מערכת

לעצמו בונה תלמיד כל
3 ו מקלט ה 1 1*2 י ש רד י חד

טל. ■3 בלפור ידז׳ • 3403 טל. ,44 הרצל רח׳ חיפה.
ד •חורב״. בי*ס ירושלים,  25214 טל. ג׳ורג/ המלך ה

אל־על) בניו (לפני 26 יהודה בן רח׳ תל־אביב,

 אחד חודש של קורם
בלבד

)x2 ,שעתיים) פעם כל בשבוע
ח ת פ ע נ ו ב ש  ה
אביב ובתל בירושלים

בחיפה) גם (ובקרוב .במעלה״. בי״ם :היפה
— בכיתה מקום הבטחת למען ״הפקיד״. בית־ספר : ירושלים

! מיד הירשמו ;מוכמדת ההצלהה קצרי־מועד! קורסים

.428 הזה העוד□ תשבץ
ם... השבוע: נושא . ״תיאטרוני ת.. חזו ״ מ ם... שחקני

: ן ז ו א כו )1 מ
 ״אלקט- המחזה כבת
 ע״י המועלה רה״,

הקאמ ״התיאטרו!
 אחד )4 (ש״ם); רי"

ב השחקנים מותיקי
״ה איש — ישראל
 )10 (ש״מ); בימה״

 סר הדרד, מז פנה
מקו (עתרי הצידה

 חייב היה )11 צר):
 אות )13 (לעשות);

אכסד )14 עברית;
 עמודים; בעלת רה
 ספור־ משפחה )15

 שרוב בישראל, סמת
 )17 שחקנים; בניה

 קארל של מחזהו
 י ע״ המועלה צ׳אפק,

 ה׳ (חסר ״הבימה״
 שר; ;19 הידיעה);

 מל־ מטובי אחד )20
הלחי; חינינו

ל המוסיקה את
 ושלמי המלד שלמה

 — (ש״פ הסנדלר
)22 מלא); בחיב

ת י ו עבר א ׳ ת ו י ל ג נ  א
ם בהנהלת א היי מ ק ד־  כ

א: ״ ).13*20* (סל. 5 גוידון רח׳ ת

הספורטיבית המכונית

דאף - ההולנדית

 היופי ממעבדות חדשות
בפריס

 חוזרים כולו בעולם היופי מומחי
ה העובדה את והערב השכם ומשננים
ן פשוטה: י  רק יש מכוערת. נערה א

 בטיפוח הטיפול את המזניסה נערה
 הסתפק לא היופי ממומחי אחד יופיו־״

ל לסייע כדי גם רבות ופעל באמירה
ול פניהן בעור לטפל הצעירות נשים
 לברן, ד״ר הינו זד, אדם יופיין. את טפח

בפאריס. היופי מעבדות בראש העומד
המפור הקרם את הפיק לברן ד״ר

 את המכיל ״רויאלויט״, בעולם׳ סם
 מזין ה״רויאלויט״ קרם רויאל״. ה״ג׳לד,

 ד העדינות רקמותיו על מגן העור, את
 ״רויאלויס״ קימטי־פנים. התהוות מונע
 רכות על מגן העור, גוון לטיהור גורם
 רבות נערות של מראיהן וצחותו. העור

 לבלי עד לפובד, שונה בעולם מספור
 ה־ קרם־הפנים עם הטיפול בעקבות הכר

*רויאלויטי. - פלא ני

״ב־ ממחזותיו: — ידוע צרפתי מחזאי
 ט־ באחד עתה המועקה סנורות״, דלתיים

 )25 מלא): כתיב — (ש״מ חיאטרונינו
.״ .  מבע- )26 שניים; מלחמת — -קרב״ .

אג לפני שאלה הצגת )27 המקצועות: לי
(כתיב דעתם אח לשמוע כדי רבים שים

 המועלה ״עמד״, המחנה כוכב )30 חסר);
 )83 ברירה: מלח 32 <ש״פ); ״אהל״ ע״י

האנג בשפה אות )34 לעבר; תנאי מלת
דם המוביל צינור )37 שמח; )36 לית:

 נאנג- ״נהר" )39 הנוף; כל אל הלב מז
 ו־ ,.ענבל״ תיאטדוז במאית )41 ליח;

 גבות: )42 המשפחה); משם (חלק מיסדתו
 מחזה, של בשם המופיע משפחה, שם )44

 שם )46 העונות״: ״תיאטרון ע״י המועלה
עצ שמואל ממיטדיו: מתיאטרוגיגו. אחד
 מ״שלישיית )51 בז; )50 רשע; )48 מו;;
 קריאת 55 יופי: )53 (ש״ם): הידקו!״ נשר
אויב: )58 חותכת: שז )57 וצער; באב

ו המלך ב״שלמה מהשתקניות אחת )59
התפקידים ממלא )00 הסנדלר״: שלפי

 בתיאט- המועלה במחזה ו״שלמי" ״שלמה״
).8(ש״ ״הקאמרי״ רו!

: ד נ ו א  סד שעליג האפיפיור, שם )1 פ
רולף של המקום" ״ממלא המחזה חונן בב

 מקום )3 החשמל; בתורת מונח )2 הובהוט:
 תיאט- משחקניות )6 קרם: )5 חונים: שבו
ה קטנה תולעת )7 (ש״ם); ״הבימה״ רו;

 אחריו המושך )8 העש: זחל בגדים, מכלה
נ־ הראשית הרקדנית )9 רכבת: קרונות
 ריח מלא )15 הופיע; )12 א־דיז״; ״נאסר

 )18 וקצף: נלים יעלה )16 פעול); (בינוני
משת לא ״הפשע שמחזהו ישראלי, מחזאי

 )21 (ש״מ>; הבמה על עתה מועלה לם״
ל )23 החום; ע״י מנוזלים העולה הבל

 אבדנ<ר )26 הסו״בל; )24 מקום?: איזה
 טי־ )28 ולבניז: לפסול המשמשת נבישית,

 0<ש ידוע ישראלי בדרז )29 לת־שלילה:
תיאט משחקני )31 בכתיב־הסר): השפחה

 אובד: קריאת )32 (ש״ם); ״הבימה״ רון
 רבה, הנאה )37 לאלוהים; בנוי )35 ושכול:
ידוע. חפאור! )38 מלא): (כתיב תענוג

הקא ב״תיאמרו; ״אלקטרה״ מתיאורותיו:
 — למה )41 ילד; )40 חסר); (כתיב מרי"

מו טופל )45 שאלה: מלת )43 סוף; בלי
 המעלה, תיאטרו: )46 פעול); (בינוני רד

 עתן- מופר, )47 ישראליים: מחזות בעיקר,
 רפורט )49 (ש״ם): מערכונים וכותב נאי

 להבערת בקיר שקע )52 וראשי־חיבות):
 בגימטריה: )56 אביוז: )54 לחימום; אש

כבר. לא )58 עשרח: אחת




