
תדריך
 מה״גנסמוע, לראות, מה ממליץ הזר, העולם

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

לראות. אפשר — ^ לראות; רצוי —

ר כלוי' * ט ס טי לי ל ר א (הבימה) צ׳
 בארצות־ הכושים חיי על תעמולתי מחזה

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

 גיורא (תיאטרון כפארק יהפים
 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

ב ה א מ  נקי ביצוע (הבימה) ה
 הארולד של הציני מערכונו של ומלוטש

 והזונה המאהב של תרומתם אודות פינטר
 דליה של מהנה משחק רנשואין. למוסד

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

להחמיץ. אפשר — סטרידנברג
*  הקאמרי) (התיאטרון אלקטרה *

ה הבת אודות העתיקה היוזנית הטרגדיה
 אוריפידם. של הגירסה לפי באמה, נוקמת
 הדגש את השם פלוטקין, גרשון של בביום

 אורנה ונקמה. שבגאולת־דם חוסר־הטעם על
שנתיים. אחרי לבמה חוזרת פורת
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 גורליצקי אילי הקאמרי) (התיאטרון סגללר
ב המצטיין ראשון, ישראלי במחזמר מזהיר

 גרוני־ סמי של מחזהו ולשוני. בימתי פאר
אלתרמן. נתן של בעיבודו מן

(התיאטרון עת לכל אדם
ה הרוח איש מור, תומאס סר הקאמרי)

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

 מופר, בעיות המושחתלם. 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,

ם קו כני ט
 בחינם מקבל תלמיד כל

משובחים שרסום כלי מערכת

חם לצעירים השדון ברו

אימפ הילמן

סו נעשה בני ר מ ח ע־ ב
א ת״ 33241 גול ג,4 ריננ״ל וחי

ליופי היסוד

ה י צ ק ר ט א  של ה
בישראל החורף ספורט

״ ג נ י ט ר א ק ״
הצות עד 4מ־ פתוח
המזרח' ״יריד מגרש

״פז״ תחנת מול

ץ ב ש □ ת ד עו ד. ה 4 הו 2 9<

ל(, התאווה נפתולי א נ גו  חל■ ״
 אן בין עיוורת להתנגשות גורמים אביב)

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

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

 הזקנה הגברת ביקור אח שראו אלה דיור.
 קיבלה שהגברת להיוזכח ישמחו בהבימה

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

בחנינה. זוכה למוות

תל־ ,(פאריז הרוח עם חלף
ש ביותר הטוב האמריקאי האפוס אביב)

 את ז״ל בן־הכט מחזיר בו אי־פעם, ד,וסרט
לזרו ז״ל הודארד ולסלי ז״ל גייבל קלארק
בת־האלמוות. סקארלט של עותיה

* * (אוריון, כריו הרפתקאות *
 דגיבורים סרטי על מענגת סאטירה תל־אביב)

 פול ז׳אן בונד. ג׳יימס בנוסח הסינטטיים
בלמונדו.
* * תל- (גת, אמריקה אמריקה *

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

קאזאן. איליה של
* * תל- (פאר, הנאוה גכירתי *

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

* * (או- איטליה ;וסח פיתוי *
 מין על שרשית סאטירה תל־אביב) מזן־דוד,

ג׳רמי. פייסרו של סרטו בסציליה. וכבוד

הרומית האימפריה נפילת *
 אחת את הופכת לורן סופיה תליאביב) (צפון,

ל הרומאית ההיסטוריה של בנשות־ההפקר
 את הופך ברונסטין וסם צנועה, בתולה

 הוליבוד למעין בולד. הרומאית ההיסטוריה
ראוזה. בסרט חושתקו,

 ליבו את תמיד נתן מפאריס לברן ד״ר
 ונעינדלעין צח חלק, שעור־פנים לעובדה

 האשה. של ולקיסמה ליופיד, יסוד הינו
את הולידו זה בשטח פעולתו תוצאות

״רויאלויט״. — הנפלא קרם־הפנים
 ״רויא־ קרם־הפנים של חשיביתו

 ״ג׳לה מכיל שהוא בכך נעוצה לויט״
 על לחלוטין מגן זה חומר רויאל״.

 התהוזת ומונע העדינות ורקמותיו העור
 ״רויאלויט״ קרם־הפנים קמטי־פנים.

 כה שהוא דבר — העור גוון את מטהר
 למראה יודעת, נערה שכל כפי יזשוב,
ונאה. מטופח

וקטנוע אופנוע פרטי)ועיונית־למע\א מעשיו! הוראה
55067 נוד. סו גינ/יך1רח'נוו ת״א

ת ו י ע ם ב י ט ב ל  ו
י י ח ן ב י מ ה

ת א מ
זידמן מרדכי הד״ר

רשפים. הוצאת
 בחנויות למכירה
הגדולות הספרים

 פרת )1 :ד נ ו א כ
 התפתחותו בראשית

מו !4 (כתיב־מלאה
 ארי !10 בשרון: שב

ילקה >11 הבעל:
 )13 מקוצר): (עתיד

 רך, ענף )14 רעל:
 הצומח ענף וביחוד
 העץ; משורש ועולה

 נשבר: רוצץ, )1ר,
 לוח- )19 קיים; )17
ל בקיר קבוע עץ

ו ספרים עליו שים
ה פעולת )20 בד׳;

 מכשיר )22 מביא;
 )2<־. ענפים: לזמירת

במח או בספר עלה
ה החלק )26 ברת;
ה של והשטות רהב
 רמאות, )27 עלה;

(מאנג הולבת־שולל
 ל״סלנג״ נכנם לית

ענף )30 העברי):
שאי )32 ודק; ארוך

 בינוי )33 ישן: נו
 פרי )34 לאלוהים;

מ צאצא :)16 בוסר:
 משורר )30 מתוק; מזוז מיז )37 זבר: מין

ש (הטובה (ש״מ> יהודי-אוסטרי וסופר
סוסה של הימים ״ארבעים ביצירותיו:

נחלש; )42 שוחט: של סכיז )41 דאג"):
המקרא; מטעמי אחד )40 מערבבת: )44
)51 שלילה; מלת )50 טפטף; נזל, )48

 אורח, עובר )53 משהיה; לקל דבר עשית
 לועג; )57 חסר); (כתיב שקט )55 נודד;

טטעי שהוצא ולד )59 שאלה; מלת )58
בלו דהיינו, )60 שנשחטה: לאחר הבהמה

בתורה). לרוב, מופיעה, (המלה מר
: ד נ ו א האבל; הקלת בצרה, ערוד )1 ס

 כשערה, קטז שורש )3 רבים; מים מקוה )2
הוא ובאמצעותו הנדול לשורש המחובר

 צנוע, )6 באנגלית: ״כ!״ )5 מזוז: יונק
)8 (הפור): דורם עוף )7 ישר־הליכות:

 רבים): (בלשה גדורה חצר )9 ביודהמלר;
 (ל־ חנור )15 חסר): וכתיב עוצמה )אוז,12
 שבראש הענפים )16 כ״ט); ״שמות״ :ו ז י ע

ה ברשת העוסק בעל-המקצוע )18 האילן;
פר זמן )23 גדול; ענף )21 הביתית; מים
 מלה )28 טיט; )26 זוהר; )24 (ר״ת); עה

 )31 בארץ; נפוץ עץ־פרי )29 כאב: הטביעה
ו כסוי )32 וענפים; עלים הוצאת פריחה,
)35 ה׳): ״שיר־ד,שירים״ (לעיוז: עטיפה

 )40 רשות; סתז )38 חולה; נעשתה )37 דר:
 )43 מסוים; בזמז קרה )41 ראש; חסר שפם

)47 דק: ענף )46 אלו; )45 אבלים: לבוש
בבית־ העובד )49 העץ; של העליוז החלק

כלי )54 עתיקה: יבש מדת )52 המרחץ;
עב אות )58 (בצווי): שתול )56 לאכילה;

רית.
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