
תדריך
 לשמוע, מה לראות, מה ממליץ הזר. העולם

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

לראות. אפשר — + לראות; רצוי —

למבוג האגדה הקטן, הנסיך
הצר הסופר של סיפורי־ילדים, בסגנון רים
 בעיבודו אקזופרי, סנם דה אנסואן פתי

 הפיוטי ובביצועו אורלנד יעקב של הבימתי
ישראלי. שמעון של

* ן סגורות בדלתיים * רו ט א תי )
ת) י ו  אודות סארטר פול ז׳אן של מחזהו ז

 שמואל גרי, פנינה יחסי־אנוש. של הגיהנום
עצמון.
(הבימרס צ׳ארלי למיסטר בלוז *
 בארצות־ הכושים חיי על תעמולתי מחזה

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

 גיורא (תיאטרון בפארק יהפים
 ניו־יורקי. בשלג אלא סתם, ולא — גודיק)
 (תאומי צעיר זוג מצחיק. זה אבל בררד!

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

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

 והזונה המאהב של תרומתם אודות פיגסר
 דליה של מהנה משחק הנשואין. למוסד

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

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

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

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

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

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

אלתרמן. נתן של בעיבודו מן
ם ד  (התיאטרון ן$ת לכל א

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

ת לא רק ב ש , ב חן ב; ( בי א ל־ אר ת
ה) מון, פ  צרפתי, בביום ישראלית קומדיה חי

 הירש רובר יהודיות. בדיחות על מבוססת
 אחת. אף משחק אינו אך דמויות 13 מגלם
 דליה של מרשימה והופעה ציונות הרבה

פרידלנד.
* * , וחצי •טמונה * ן דו ר גו  תל- (

( ב בי  פליני. פדריקו של רגשי אישי וידוי א
 דמיונותיו זכרונותיו, הרפתקאותיו, מצעד

 העמידה. בגיל קולנוע במאי של ולבטיו
מאסטרויאני. מרצ׳לו מופת. יצירת
, התאווה נפתולי * ן ו רי או ש ( רו י
 אן בין עיוורת להתנגשות גורמים לים)

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

̂נ ב, הביקור ̂. בי א ל־ ת ב; ( בי א ל־  ת
, ן רו ט א תי פי מ ה) א פ  מטיפה ברגמן אינגריד חי

 את שראו אלה דיור. בשמלת לעולם מוסר
ר קו ת בי ר ב ה הג קנ ה הז מ בי ה  להי־ ישמחו ב

קוס טיפול בהוליבוד קיבלה שהגברת ודכח
 לסריסים ואילו שנותיה, מחצית איבדה מטי,

בחנינה. זוכה למוות והנידון אונם הוחזר
, לילית בי ר ג מו ב) ( בי א ל־ מ אהבה ת

 (ראה בייטי, וורן משוגעים. בבית תוסבכת
ר דו ע). מ לנו קו

ם הלך ה ע רו ה, ה פ חי חי (
 ש־ ביותר הטוב האמריקאי האפוס פה)

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

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

 סול ראן בונד. ג׳יימם בנוסח הסינססיים
בלמונדו.
* * תל- נגת, אמריקה אמריקה *

 של בתורכיה יוזגי צעיר של גלגוליו אביב)
 מניע על־ידי המודרך ,19ה־ המאה שלהי
 נפלא סרט לאמריקה. להגיע השאיפה אחו:

קאזאן. איליה של
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העונה סוף מכירת

ות׳אלנגי טי 39 *3731311 !11,1)11
56980 טל.

ר י נ ו י א
התחילו הידועים האופנה בתי

 הממשית בהנחה העונה סוף במכירת
אופנתיות סחורות כל על של

בעצומה. העונה בעוד
איוניר של העונה סוף ניכירת

שכבות בכל מיוחד כמאורע ידועה
של הנעלה האיכות בשל העם

סחורותיו.

ד י ו ל
להתכתבות הבינלאומי חמכוו

 מתכתבים אלפי
אמריקאית שיסה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל-אביב,

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

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

״פז״ תחנת מול

שבץ >431 הזה העוד□ ת
: ד נ ו א  אדם )1 ס

 14 בזוי; פהות־ערר,
 בדרום-אמרי- מדינה

המש מבגי )10 קח;
 )13 טנא; )11 פחה;

 העיר, )14 מציאות;
ב אשת הרגה שבה

 פלת־רכב אמצעות
(שופ אבימלד. את

מפ )15 ט'); טים
 ל־ אויר המפיח שיר
 אות )17 האש; לבוי

ח שהיתה אנגלית,
ה צ׳רצ׳יל על ביבה
על נוסע )10 מנוח;
 מחול; )20 המים;

 )23 הטוטרת; )22
)20 מלת־שלילה;

נזר — ־עץ״......
 מעובד; בלתי עץ

זו אור, ספיי; )2־
 בהמת־בית; 130 רה;
מט )33 הניח; )32
מו )34 צרפתי; בע
 )36 בחשמל; נח

 )37 באנגלית; ״ב!"
 אבז :)19 הפיל; !2׳

(ויקרא קלויים תבואה נרנרי )41 יקרה;
קשה, ברירה )44 כוו:; עבר, )42 כ״נ);
 פטיש )46 (לועזית); מבוכה הגורמת שאלה
 סימז )50 בריתות; ספר )48 וכבד; נדול

 אהי )53 יקרה; אבן )51 מוסיקלי; טוז של
ונוכחת; לנוכח מלת־נור )55 נים; הבעל,

 בחיפה שכונה )59 חרוז: )58 זאת; )57
הבעל. אם )60 התל־אביבי; הנעלים״ ו״רחוב

: ד נ ו א  מן צווי )2 אדיר; נשנב, )1 מ
 )6 צער; קריאת )5 נרעוז: נזק, )3 ״לקח":

 )8 להוריה; ביחס אשה או ילדה )7 שפה;
 )12 האספות; התלקמוח, )9 לחלוחית; בלי

 לירד: ממזרח שישב עם )15 לנסתר; מלת־נוף
 עליו; החייל שנושא הציוד )16 קדם; בימי

משקל בעל )21 בעברית; אינציאטיבה )18

 ן26 מלת־זרוז; )24 מלת־שלילה; )23 מועט;
 בקשת לפי האמן, על־ידי חנית; נוסף, קטע

 )28 (סלנג); התוכנית נמר אחרי הקהל,
 י־ צמרת־השלטוז מאנשי )29 דממה; שקט,

 פרחים בעל בר צמח )31 ברית־המועצות;
 עז; אדום בצבע אריג )32 ולבנים; גדולים

 )38 האש; את הנביר )37 קטנים; ילדים 85
 הצטברות מחמת מתנפח, האדם ■קבה מחלה,
 בכלי בולט חלק )40 המר; ברקטות נוזלים

 חיים בעל )43 אויב; )41 לאחיזה; המשמש
 )46 אילו־לא־היה; )45 (כתיב־חסר); טורר
 מקום )47 (כתיב־חסר); המחיר על ויכוח

 יפורים מותם, אחר הרשעים של העונים
הקר לרישום משרד )49 (בתיב־מלא); קשים
 מלודשאלה; )54 סוד; )52 (לועזית); קעות

ברירה. המביעה מלה )58 אמיתי: )56

29ו 431 הזה העולם


