
תדריך
 לשמוע, מח לראות, מה ממליץ הזר■ העולם

העדיפו סדר לפי השבוע, לבקר היכן
לראות; חובה — : הבא יות
* לראות. אפשר — לראות; רצוי — *

* * מוירג׳יניה מפחד מי *
 לתיאטרון רגיל בלתי הישג (הבימה) £ דולף

 הראשי, בתפקיד נפלאה זוהר מרים ישראלי.
 בו כאחד, ומדהים משעשע מודרני, במחזה

 פסיכולוגי ברצח נפשות ארבע משחקות
רוחנית. ובהתאבדות

* * * (התיאטרון הכפילה לאחר .
הני אינטלקטואל של הנפש חשבון הקאמרי)

 התקשורת ויחסי אהבותיו כישלון בפני צב
 ארתור של כמעט־אישי וידוי שלו. האנושיים

 שהיחד, מי מכריע חלק תופסת בו מילר,
אלמגור. גילה שמר, גדעון אשתו.

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

 הפיוטי ובביצועו אורלנד יעקב של הבימתי
ישראלי. שמעון של

(הבימה) צ׳אדלי למיסטר כלוז *
 בארצות־ הכושים חיי על תעמולתי מחזה

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

מבלי בעסקים להצליח איך *
ץ מ א ת ה  אל־ גודיק; גיורא (תיאטרון ל

 בסגולות ותמימות ערמה מין, יפו) המבדה,
מוסי בקומדיה וכלכלית חברתית להצלחה

בנדיקט. בתיה כהן, אלברט קלילה. קלית

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

 מהנר- ערב מספק קרר״ 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. למוסד

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

להחמיץ. אפשר — ססרידנברג

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 פן

ראשון ביום אפילו פתוח *
 אבל אתונה, יצאנית הווי תל־אביב) (צפון,

קולנוע). מדור (ראה מרקורי, מלינה בלי

 תל- (גת, סגורות בדלתיים
 אודות סארטר פול ז׳אן של מחזהו אביב)

 בהפקה לחברו, אדם כל שמהוה הגיהנום
אמריקאיים. שחקנים עם ארגנטינית

 תל־ (גורדון, וחצי שמונה ■¥״*■¥■
 פליני. פדריקו של רגשי אישי וידוי אביב)
 דמיונותיו זכרונותיו, הרפתקאותיו, מצעד

 העמידה״ בגיל קולנוע במאי של ולבטיו
מאסטרויאני. מרצ׳לו מופת. יצירת

(הבירה, כריו הרפתקאות
 הגיבורים סרטי על מענגת סאטירה ירושלים)

 פול ז׳אן בונד. ג׳יימם בנוסח הסינטטיים
בלמונדו.

* * <חן, אמריקה אמריקה *
 של בתורכיה יזזני צעיר של גלגוליו חיפה)
 אחד: מניע ע״י המודרך ,19ה־ המאה שלהי

 של נפלא סרס לאמריקד״ להגיע השאיפה
קאזאן. איליה

(אורלי,איטליה נוסח פיתוי
 הגבר עם מתחתנת נאה סיציליאנית חיפה)
 עוברו את נושאת אבל בו רוצה שאינה

 ב־ הסיציליאני רגש־הכבוד ניתוח בבטנה.
ג׳רמי. פייסרו של מרשים סרס

טכניקום
ה ק י נ ו ר ט ק ל א  בחינם מקבל תלמיד כל

משובחים שרסודז כלי מערכת

ה בגין טור ק ט ארכי ו
 3403 טל. ,44 הרצל רח׳ זיפה.

ם, שלי ח׳ רב״. -זזו בי״ס ירו ו

 לעצמו בונה תלמיד כל
ו מקלם חדיש רדי

ח׳ * ר י  טל. ■3 בלפו
רג׳, המלך 25214 טל. ג׳ו

לפנ1רחאבתר על)אל26הודה1ב בו

נב׳ גב׳

 ככפר מגוריך מקום בקרבת פתחנו
כע״מ ״אומגה״ סניף מפריק

 במהירות בנאמנות, ישרתך אשר
מקסימלי. ודיוק

 בגדים של מעולה יבש נקוי •
בדים שוגי מכל

 סיג־ לאריגים מיוחד טפול •
ועדינים טטיים

 פתיחת ללא וילונות נקוי •
הכפלים

גשם מעילי אימפרגנציה •
צביעה •

שמח וחג רב בכבוד
מסריק ככר סניף

 תקוני אמנותי. תקון גם
וכד׳. צמר ג׳רסי,

ק דוי מ ה

״ ד י ו ל ״
להתכתבות הבינלאומי המכון

 סתכתניס אלפי
אמריקאית שיטה לפי

 חינם פרוספקט
4185 ד. ת. תל-אבים,

י מ ו ל ם צ י ר ו  פ
ם עי ב צ ב

̂ 0^001,0מ סרטי על
״66 ״קולורית

 66 גבירול אבן תל־אביב,
231666 סל: >• ישראל מלכי ככר

ת - ״גרג״ אולפן ל־ בלעדי ספר בי

? ת ו נ ר צ ק
 בר־קמא חיים בהנהלת

הבאים: הקורסים פתיחת על מודיע
ח .1 ס פ ה ד שו פ חו מיוחדת) בהנחה בלבד, (בתל־אביב כ

 (אחה״צ/ערב) ולסטודנטים למורים ב) (בוקר). ולסטודנטים לתלמידים א)
שעורים) 3 יום (כל בלבד אחד שבוע של קורס

וערב — צהריים — בוקר קורסי החוגים: לבל .2
שעתיים) פעם כל בשבוע, x 2( בלבד אחד חודש של א)
 שעתיים). פעם כל בשבוע, x 4( כלבד שבועיים של ב)

 בכיתה: מקום הבטחת לשם מועד בעוד הירשמו !מובטחת ההצלחה
ערב). קורם (רק ״במעלה״ בי״ס חיפה: ).236209 (טל. 5 גורדון רח׳ א:,,ת

ץ ב ש 4 הזה הונוד□ ת 3 6<
 טח־ )1 :ז ז ו א ם

 של שמו )4 שור:
 ידוע תיאטרודקברט

)10 בפריז: מאד
 ילדה )11 מספיק;

ל ביחס אשת או
אלו )13 הוריה:

 להור עיר )14 הים;
)15 הכספי: הים

צו לטביעת מכשיר
 )17 בחומרים: רות

רבים; מים מקום
עברית: אות )19
הפלה: השרה, )20
 אחוזת רועדת, )22

מלת- )25 חלחלה:
 )26 לעבר; תנאי

 המינים״ מ״ארבעת
 )27 הסוכות; שבחג

 של מעמלם מתקיים
חזק; )30 אחרים;

חזרבות; שרידי )32
 לח )34 שנים; )33

״ערב )36 העצמות;
..  של שם — ״ .

 עיר )37 ידוע; שיר
פרי )39 (ארמית);

 הלועזי השם )44 בשבילו; )42 למנדולינה;
 שקולה דעה בעל )46 ״שבתאי״; הכוכב של

 — מ! למטה )50 אביוז; )48 ומיושבת;
 )53 ליל-פםח; לסדר מר ירק )51 (ארמית);

יפני; מטבע )55 אדוניו; בית בשרות עבד
 הנהר, )59 מזמר; )58 ״ידע״; מז צווי )57

 לפני 49 בשנת קיסר יוליום עבר שאותו
 להחלטת בנינוד שלו, הלגיונות עם םנה״נ,

מוהלט. שקט )60 הסנאט;
: ד נ ו א )2 לצאז; נדור מקום )1 ס

 אנגלית; אוח )5 מר; בכי יללה, )3 בעבורי;
 משרה הנושא איש )7 בעברית: ״שלאנר״ )6

 חוקר )9 מוסלמי; הקדש )8 בישראל; דתית
שיח )15 נבעה; )12 (לועזית); תורודהחי

 טרחז, )16 ׳ למאכל: משמשים שעליו בר,
הנה הטתנועעח תלויה משקולת )18 מפריע;

 מלה )21 מסויימים); בשעונים (מצויה והנה
 )24 בגרמנית; ״מה״ )23 שייכות; המביעה

 )26 (כתיב־חםר); תזמורודלכת מכלי כלי
 )29 זכרוז: מצבת )28 ונפלא; נדיר יופי

 המקצועות מבעלי )31 בלועזית; שגריר
הגדו שעליו גינה, ירק )32 נקבה); (לשוז

 לפני נמוד קיר )35 למזח; משמשים לים
 )37 ב׳); (איכה מבצר של גדולה חומר

 (ארמית): עכשו מיד, )38 נדר: שבועה,
 לא-ישז; )41 (הפור): צרפתי מטבע )40
 )46 הראשונים; אחד )45 עברית: אות )43

 )49 הילדות; שנות אתרי צעירה )47 זמז:
 ״ירד״: השורש מן צווי )52 בלועזית; פלצור

 זרוז; מלת )56 הדם: מערבת מרכז )54
מניח. )58
דומה מזרחי ננינה כלי )41 האלוז: עץ

143527 הזה הננומז


