
תדריך
 לשמוע, מה 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) ¥ 5וודן

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

 פסיכולוגי ברצח נפשות ארבע משחקות
רוחנית. ובהתאבדות

(התיאטרון הנפילה לאחר
הני אינטלקטואל של הנפש חשבון הקאמרי)

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

 שהיתר, 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

טכניקום
נם מקבל תלמיד כל  בחי

משובחים שרסונו כלי מערכת
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 25214 טל. ג׳ווג/ המלך רח׳ ״חורב״. בי*ס ירושלים,
אל־על) בניו (לפני 26 יהודה בן רח׳ תל־אביב.

(הבימה) צ׳ארלי למיסטר כלו־ז .*
 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) הסברה,
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!

 מהנה, ערב מספק קרה, בדירה ודורון)
בעצם? מה — על פיטפוסים 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 הנשואין. למוסד

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

להחמיץ. אפשר — סטרידנברג

* * 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

תל־אביב) (אוריון, האידיוטית
ומטו רומאנטית מבריקה, בלשית קומדיה

 שהוצג אשאר מרסל של מחזהו על־פי רפת,
 מדור (ראה זומר. ואלקה סלרס פיטר באוהל.

קולנוע).

 תל־ (מוגרבי, ההון! על הקרב +
 מדאנ־ הפינוי קרב על צרפתי סרט אביב)
ה בין החשבון את לפרוע שבא קירק,

 בלמונדו. פול ז׳אן לבנות־הברית. צרפתים
קולנוע). מדור (ראה ספאק. קאתרין

ראשון כיום אפילו פתוח *
 אבל אתונה, יצאנית הודי תל־אביב) (צפון,

מרקורי. מלינה בלי
* * (פריז, כריו הרפתקאות *

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

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

 של נפלא סרט לאמריקה. להגיע השאיפה
קאזאן. איליה

(אסתר איטליה נוסח פיתוי
 הגבר עם מתחתנת נאה סיציליאנית נתניה)
 עוברו את נושאת אבל בו רוצה שאינה

ב הסיציליאני רגש־הכבוד ניתוח בבטנה.
ג׳רמי. פייטרו של מרשים סרט

טון -ך! קומר
כ״ס 1* חסנוגי מנוע — ענק סטען נסח

י ה בנ ש ו ו נ רנ וכעונו 1ק
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 עיני נכבד. כסף סכום עולה חתונה כל
 אל מופנות החתונה בליל האורחים כל

 החתונה בליל הכלה בהופעת הכלה.
השמלה. קובעת

 אנו לך. נעזור ואנו אלינו הכנסי 1 כלה
 אותך. ההולמת השמלה את לך נתאים

 שמלות של חדש משלוח מגיע חודש בכל
 ארנה, גב׳ ע״י שהוזמנו וצעיפים כלה

ורומא. בפרים בהיותה הסלון, מנהלת

לכלות סלון

״ ר ב מ א ״
תל־אביב ,59 בן־יהודה רח׳

ם י ר ו ע : ש ת י ב ר ע ב

 בערבית, שעורים מציע מוסמך ערבי מורה
ולקבוצות. ליחידים
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 פרי )1 :ז ז ו א מ

לת הדומה חמוץ
ר )4 ולאנס; פוח  עי

פו:  )1.1 סוד; )10 בי
ת למקבל תואר כו  סמי

ני להוראה עני  דת; ב
 )14 אוקינום; )13

העי ממערכת אבר
מרצפת; )15 כול;

ת )17 ה מים מפו
ם טז נוצרות  האדי
ל כלי )19 בלילה;
 בקבוק )20 מאור;

 רוום־ )22 למי־סודה;
ם  )25 בעברית; מיז
 )26 אולי; שמא,
ע אדם דו מ לד הי

ם; שכבר מי הי )27 ׳
פר בעל נוי שיח
ם חים סגו ריחניי
ה )30 לים;  דקה עונ

ה גחלים; על אפוי
ת )32 עברית; או
ב נשמה אשר )33

מספיק, )34 אפו;
 בבקשה; )36 די;
כד )39 הפציר; )37

מי קראו נכ על המוטל למס המנדט בי
ת); נדים שאינם פים  השקע )41 (לועזי

)42 ולצלעות; הבתר לעצם הזרוע שביו
)46 לא-ישר; מתעוות, מתפתל, )44 שקט;
נחפז, )50 ממוז; )48 לוי; מבני אחד

 פרח; שם )53 מספד; בכי, )51 ממהר;
ת )57 מנה; חלק, )55 )58 עברית; או

נוי  חברו עברי, סופר )59 לנובחת; רומז כי
ק של אלי א )60 ״םפר־האנרה״; בעריכת בי בי  נ

ם  ונמצא ישראל את לקלל שנתבקש הגויי
מברר.

: ו נ ו א לא־תקיז; הכלל, טז יוצא )1 מ
 צער; קריאת )5 שלטוז: )3 דורם; עוף )2
נוי )7 לבגדים; ארוז )6  לנסתרים; רומז כי
ת סולם )9 כתובת; )8 במש בכהונה, הדרנו

ת רות, דו ת); בפקי  )15 בתוכי; )12 (לועזי
ת בצורת שקע  בכלי התחתונה בכונת חדה זוי

ה; די  או חבל של טבעת )18 אפלה; )16 י
ג ראש, )21 להדקה; שאפשר רצועה של הי מנ

 בבית־טלוז הטבחים ראש נם מבונה כד —
ת); גדול עזי לו  עתה זה שנכנס נכרי )23 (
ת; עול תחת הדו ר נרו )24 הי אי  ראשי- — י

ם תבות הוגי ם הנ מרד )26 הדתיים; בחוגי
ת; נות, כינו כד )29 רטוב; )28 אי־ציו
ב בפרובאנס, שנדדו הפייטנים־זמרים, את

ת ת פתחי על ושחזרו ,13־11ה- מאו ארמונו
 ועלילות־נבורתם; אהבת־אבירים על ושרו

ת); לא־רגילה תופעה יתרוז, )31  )32 (ארמי
 )35 בצמח; לאכילה והראוי הבשל החלק

בעל בר צמח )37 ממוץ; מנוקה תבואה
 )40 בעור; כתם )38 יפים; ופרחים פקעת
ב; עצוב; נרגז, )43 האבלים; לבוש )41 אוי

צמחים; בו לגדל מחרם, לרוב כלי, )45
המזרחי; הירדן בעבר שישב קדום עם )46
ה; הרצליה ביז קבוץ )47 תני  מבנות )49 לנ

 שם )54 כזה; באופו רד, )52 המלר; שאול
בעיז תבלול )56 משבטי־ישראל; שבט

נד. נע, )58 (כתיב־חסר);
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