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תדריך
העולם הזר .ממליץ מה לראות ,מה לשמוע,
היכן לבקר השבוע ,לפי סדר העדיפו
יות הבא  — - ¥ • * * :חובה לראות;
— אפשר לראות.
— רצוי לראות;

* בלוז למיסטר צ׳ארלי

אלקעווניעה
ד ד י ו  -מל ז י ז י ה

כל ת למ יד מקבל בח ינם
מערכת כלי שרטוט משובחים

יי £

)הבימה(

מחזה תעמולתי על חיי הכושים בארצות־
הברית ,מעניין אבל לא מרעיש ,חלש מבחי
נת המיבנה ,בינוני בביצוע.

ו §ייי מנ?

י ח פי ם ב פ אי ל( )תיאטרון גיורא

גודיק( — ולא סתם ,אלא בשלג ניו־יורקי.
בררר! אבל זה מצחיק .זוג צעיר )תאומי
ודורון( בדירה קרה ,מספק ערב מהנה,
תוך פיטפוטים על — מה בעצם?
ה מ א ה ב )הבימה( ביצוע נקי
ומלוטש של מערכונו הציני של הארולד
פינטר אודות תרומתם של המאהב והזונה
למוסד הנשואין .משחק מהנה של דליה
פרידלנד ואלכסנדר פלג .כהקדמה מוגש בי
צוע משעמם של העלמה יוליד ,לאוגוסט
!
סטרידנברג — אפשר להחמיץ.
אלקטרה

)התיאטרון

שרמוגו מ כ ו נ ו ת
בנין וארכמוקעודוז
חיפה.

ח ז׳ בלפו ר  •3טל.
•
ח ד הרצל  44׳ טל3403 .
ירושלים׳ בי״ס .חורב״ ,רח׳ המלך ג׳ו רג׳ ,טל25214 .
תל־אביב ,רח׳ בן יהודה ) 26לפני בני 1אל־על(

שלמה המלך ושלמי ה־
ס נ ד ל ר )התיאטרון הקאמרי( אילי גורליצקי
מזהיר במחזמר ישראלי ראשון ,המצטיין ב
פאר בימתי ולשוני .מחזהו של סמי גרוני-
מן בעיבודו של נתן אלתרמן.

המכונית הספורטיבית

מגרש ״יריד המזרח״
מול תחנת ״פז״
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)גורדון ,תל-

אביב( וידוי אישי רגשי של פדריקו פליני.
מצעד הרפתקאותיו ,זכרונותיו ,דמיונותיו
ולבטיו של במאי קולנוע בגיל העמידה.
יצירת מופת .מרצ׳לו מאסטרויאני) .ראה
מזור קולנוע(.

* נפתולי התאווה )מוגרבי ,תל-
אביב( גורמים להתנגשות עיוורת ביו אן
באנקרופט לבעלה השלישי ,פיטר פינץ׳.
מתרגשים הרבה ,אבל בקצב איטי ודראמאתי.
)תל־אביב,

אינגריד ברגמן מטיפה מוסר לעולם בשמלת־
דיור .אלד .שראו את ביקנר הגברת הזקנה
בהבימה ישמחו להיווכח שהגברת קיבלה
בהוליבוד טיפול קוסמטי ,איבדה מחצית שנו
תיה ,ואילו לסריסים הוחזר אונם והנידון
למוזת זוכה בחנינה.

* * * חלף עם הרוח
אביב(

הוסרט
קלארק
עותיה

)פאריז ,תל־

האפוס האמריקאי הטוב ביותר ש־
אי־פעם ,בו מחזיר בן־הכט ז״ל את
גייבל ז״ל ולסלי הנזארד ז״ל לזרו
של סקארלט בת־האלמוות.

* * * הרפתקאות כריו

)אוריון,

תל-אביב( סאטירה מענגת על סרטי הגיבורים
הסינטטיים בנוסח ג׳יימס בונד .ז׳אן פול
בלמונדו.

* * * אמריקה אמריקה
אביב( גלגוליו של צעיר יווני בתורכיה של
שלהי המאה ה־ ,19המודרך על־ידי מניע
אחד :השאיפה להגיע לאמריקה .סרס נפלא

גגת ,תל-

של איליה קאזאן.

 * * * .גבירתי הנאוה
אביב( גירסה הוליבודית מפוארת של ה
מחזמר שובר הקופות .רקם הריסון.
* * * פיתוי נוסח איטליה גאר-
נזון־דוד ,תל-אביב( סאםירה שרשית על מין
וכבוד בסציליד -סרסו של פייסת ג׳רמי.

נפאר ,תל-
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 ,,ק א ר ט י נ ג ״
פתוח כד 4עד חצות

 1005151ש שנ ר נ 11[2ס 5ג15ום.!7

תל־אביב(

ה א ט ר ק צ י ה של
ספורט החורף בישראל

ההולנדית  -ל א ל

אדם לכל עת )התיאטרון
הקאמרי( סר תומאס מור ,איש הרוח ה
בריטי בן המאה ה־ , 16מקריב את חייו
כדי להישאר נאמן למצפונו ,במאבקו עד
המלך ויועציו המושחתים .בעיות מוסר,
מצפון ודת ,במחזה מעולה ,המדגיש את
אחריותו של האדם הקטן ,המאפשר באדי
שותו את השתוללות העוולה .אברהם בן־
יוסף ,אורי לוי ,אריק לביא.

הביקור

•56889

הקאמרי(

הטרגדיה היוונית העתיקה אודות הבת ה
נוקמת באמה ,לפי הגירסה של אוריפידס.
בביום של גרשון פלוטקין ,השם את הדגש
על חוסר־הטעם שבגאולת־דם ונקמה .אורנה
פורת חוזרת לבמה אחרי שנתיים.

* * * שמונה וחצי

כל תלמיד בונה לעצמו
מקלם רדיו חד יש

הוראה מעשיו! ועיונית-למשא,פרנזי אופנוע זקטנוע

ת״א רח'נח בנימין □ו נול55057 .

מ א ו ז ז  (1 :בה
מות ,צאז ובקר; (4
בנו בכורו של הור־
דום הסלר מאשתו
הראשונה;  (10נושא
משרה דתית ביש
ראל (11 :בעל חיים
טורד;  (13חייב;
 (14רעדה;  (15ע
ריץ )לועזית(; (17
מידת־לח עתיקה )ב־
תיב־חסר(;  (19מרכז
מערכת הדם; (20
החליף;  (22חרוט
)לועזית(;  (25בעל־
חיים לילי;  (26בעל
מלאכה )כתיב חסר(;
 (27העברת ביבים
ותעלות למים ולשם־
כים;  (30כר קרוי
פרק הזמן הראשוז
אותו עוברת בנסיעה
מכונית חרשה; (32
נשף הקודים או מס
כות )לועזית(; (33
כנוי לאלוהים; (34
צווי מז השורש
״הלד״;  (36בנו של יהודה;  (37מלכת
חדייב )צפוז ארם־נהריים( ,שנתגיירה עם
בניה ועלתה לירושלים (הזמז :תקופת בית
שני(;  (39מלחיז איטלקי;  (41דבר על
לב ,ניסה להשפיע בדבורו;  (42ילדה או
אשה ביחס להוריה (44 :מזבלה ,ביצת מים
מזוהמים;  (46כד (48 :משתחוה;  (50קרי
את התפעלות והשתוממות;  (51תבשיל רד
וטמיר ממיני דנז או ירקות;  (53הנוזל
המרווה צמאוננו;  (55מלה הבאה למעט;
 (57בנד אבל עשוי מארינ נם;  (58מלת־
בקשה;  (59אחיד ,מאותו המי! )לועזית(;
 (60שאי! לו בעלים.
ס א ו נ ד  (1 :לוח
סים ומוציאים לחם
עתיקה;  (3הרחיק
מדבר;  (5מדמויות

עץ שבאמצעותו מכני
מהתנור;  (2טדת־יבש
את עצמו ממעשה או
ספר ״בראשית״ (כתיב

חסר(;  (6עוף השוכז בסביבות המים; (7
משקה אהוב בישראל ,שצבעו כהה;  (8כלי
נשק הרסני וחדיש;  (9רקב ,חומר רקוב;
 (12נקי ,טהור (15 :שנאה ,תרעומת; (16
נמול למעשה רע;  (18מרבד ושטיח אמנו־
תיים )לועזית(;  (21נפטר;  (23קידומת
לשם הולנדי;  (24אות אנגלית;  (26אסף,
אגר (28 :קריאת כאב;  (29ארון של אב!
או מתכת לעצמות מתים;  (31חלחלה,
צמרמורת;  (32ערבב;  (35מקום מרעה;
 (37נשמע מרחוק; (38עיירה בדרום הארץ;
 (40סמוז (41 :הנמצאת בפה;  (43מספר,
הנרשם בנימטריה ,שבאמצעותו הביעו בתל
מוד טרחק עצום ורב;  (45כלי לדישה;
 (46מדמויות ״יוליוס קיסר״ לשקספיר;
 (47לעתים רתוקות (49 :נוזל לכתיבה;
 (52קיים (54 :אות עברית;  (56בית הצפור:
 (58בעל אחוזה ונשוא פנים )לועזית(.
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