
 ״.1709 ״תשבץ המעטפה על ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי 9 יוגרלו הפותרים בין

:מאוזן
 .8 מקרין. יונק .5 האדום. מגווני .1

 נגד־מטוסי •14 נוחל. ,13 במקום. פסיעה
 ב־ רחוב שמו (על ה... יונתן .15 (ר״ת).
 סימוי, .19 לין. רב .18 חניך. .16 ת״א).
ש קודש חפצי .21 מזמר• שר, .20 עיוור.

 .24 סימן. אות, .22 בחושן. קבועים היו
 דרך .28 מותך. .26 ארוכים. למרחקים רץ

 כפוריות. .32 הוזאלסים. בירת .29 (לטינית).
 מחסור. לחץ, .36 בלע״ז. דוגמנית, .34
 מחלקי .39 סייע. עזר, .38 מאזניים. •37

ב שר .43 השטח. פני של .40 היממה.
 ג׳מום. .46 צ׳יזבט. כזב, •45 לבנון. ממשלת

מ ישראל עם את שיוציאו ״...הסוסים .48
 להחזירו. על־מנת כסף לקחו .50 הבוץ״.

ה מפלגת מזכיר .54 הנצחון. אות •52
 .59 קרטל. .57 הפרה. געיית .56 עבודה•

 .62 מרכולת. סחורה, •60 מאלטה. בירת
 האפרי־ החופש מלוחמי .63 המימדים. אחד

 מתיק משקה •64 (ש״מ) בתקופתנו קניים
 .67 התערב! .66 שולחן־איפור. .65 וחריף.

מטריצות•

:מאונך
 ״הנפש מחבר •2 הצליח. לא ...מזלו, .1

 מפתה. מסית, .4 עצם. .3 (ש״מ)• הקסומה״
 הנפשה. .6 קאובויים. של הצגת־הישגים .5
 באה משם •9 (תנכ״ית) אותה הורג .7

 (ש״מ). קרתו״ ״רובינזון מחבר .10 אבישג.
ה מספריו .17 סירופ. •12 רגולציה. •11

ומשחרר מהפכן .19 דיקנס. של נודעים
(״אוח ישראלי משורר .23 דרום־אמריקני.

ה הסופרים מגדולי .25 שקד״) ענף זת
 בשרון מושב .26 ואדים״) (״קוו פולניים
ה מכינויי .30 צער. קריאת .27 התיכון.
.33 לפני... בא .32 ראשוני. .31 שכינה.
 התערער, .35 טבע. אופי, .34 חיצים. אשפת
 וסוציאליסט מדינאי .42 קרם. .41 נהרס.

השוו־ אחד •44 ).1872־1950( יהודי־צרפתי
 והוגה־דיעות סופר .47 ישימון. .46 אים,

 .51 הכבד. את העוטף הקרוס .49 צרפתי.
 אור. יתמלא .53 מעל... מתכופפת רוכנת,

ה את הורידו •56 קלון. העטה העלב, .55
מאוזן. 28 כמו .61 בלגלוג. חייך .58 ראש.

1709 חשב?
 בעזרת סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה ׳והי

בריבוע. סמל כל מייצג סיפרה איזו למצוא עליך והחיבור, החיסור הכפל, !עולות

+4־

 על־גבי ולציין תל־אביב, 136 לת.ד. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות ז
 האחרון המועד במיספרים. התרגיל בל את להכיל צריך הפתרון .1709 תשבץ :.לויה

.11.6.70 — הפתרון זישלוח
ספרים. פרסי 3 ועוד ל״י 20 של כספי פרס יוגרל נבונה הפותרים בין

אמנות
תדריך

תיאטרון
 מחזה — (הבימה) עדין איזון -¥■¥*.

אנו בדידות, על וולף) (וירג׳יניה אלבי של
מבו האמריקאית, בבורגנות וצביעות כיות

 אבני סטלה זוהר, מרים על־ידי היטב צע
טוב. תיאטרון ההצגה. משתתפי ושאר

ה פ ש כ מ — גודיק) (תיאטרון ה
 ובקצב צבעוני בלבוש גולדפאדן של המחזה
 שריף ונועם (במאי) מילוא יוסף של מודרני
הצגות־ראווה. לחובבי מוסיקלי). (מנהל

שלו — !אמרי)2(ה פלאזה מלון **
ב כולם המתרחשים בשניים מערכונים שה

 בדיחות מלאים דיאלוגים מלון. חדר אותו
 חזקיהו אבנר של מהנה ומישחק מקצועיות

פלידל. ועדנה
ה (התיאטרון - כשניים נדנדה **

 הבדידות מן נמלטים ואשד, גבר — צעיר)
 שולמית של טוב משחק זו. זרועות אל זה

אדר.
**  — צוותא) (בימת לאכירינט *

 המרויות על־ידי הנדרסת כנמושה האדם
 הספרדי של אוזנגארדי במחזה השונות,
ליאון. אהובה של משכנע ובבימוי אראבל,

בידור
- (בימות; הקטנה תל־אביב **
 הראשונים תל־אביב ימי של שלישי שיחזור

גולדבלאט וחנן לוי אושיק ובמחול. בזמר

 של מטבע ומוצא אבן מרים והוא חורבה,
וצוחק. ועליז שמח והבחור זהב.

מבש הוא. חכם הרי מימון החכם אבל
 הכי נעשה הוא ירושה על לבחור רים

ובוכה... ודואג עצוב והוא בעולם. דאוג
ב זה, סיפור שלד על פוזל. מאוד

ה גם הפעם שהוא הצלם, יתפור ערך,
 מידותיהם לפי חליפה גורפינקל, דוד במאי,

וחמשה ובשלושים בצבעים הגששים, של
מילימטרים.
מתבש חדשים פזמונים שני — בינתיים

 אלה יהיו לצפות, שניתן וכמו בסיר, לים
מיניאטוריות. הצגות שתי

גראצי־ על־ידי נכתבה מהם לאחד מנגינה
ה ״בעלי אלוני, נסים של והמלים ני,

מקצוע״:
 בחור / הזגג, הגיע / בבוקר ראשון ביום

 / מבגדד. פה שבא / פוזל מאד פוזל,
 / הבת של לאוזן / האנטנה את חיבר

ד את וכשניסה  בלי נשארו / הכביסה זו
 זה שה, שה שה שה, שה שה / אמבט.

דירה. בכל קורה זה / נורא לא
 / עיקש. ברד ירד / החושך, כל במשך
 / האש. ולמכבי / האו״ם. למרכז צילצלנו

 / נרגש מאד סייד / הופיע בשתיס־עשרה
 את ואחר־כך / הילדים את סייד והוא
 מקנו־ אולקוס לו יש שה, שה שה / הג׳ז.

קז.
 רוזנבלום, יאיר על־ידי הולחן השני השיר

 אבסורדית־ ארומה עם בראסנסי ריח לו ויש
טיפוסית: אלונית

תמים / חייל, כשהייתי חייל, כשהייתי

״הגששים״
״ הבת של לאוזן האנטנה, את ״חיבר . . . :

 שלא לאלה הראשיים. בתפקידים נחמדים
הקודמים. גילגולי־ההצגה את ראו

** העממי) (התיאטרון כלב חיי *
ש חומר עם בהצלחה מתמודד יגיל גדי —

 את ומוכיח ביותר, המעולים מן תמיד אינו
 ליצן, בדרן, כשחקן, המגוונים כשרונותיו

פזמונים. ומגיש

בידור
סגששים ׳מגששים,
רוכ במדינה ביותר המצחיקה השלישיה

חדש. סרט עושים שוב. בת
ש מימון, החכם יש: כבר מרכזי רעיון

 ועד השווארמה מקצה לפניו הולך שמו
 רופא־אליל מימון, חכם אותו הקנטטה, קצה
 וישנו לוי.) (שייקר, בירושלים ויושב הוא,
 כל (פולי). שמחה מעודף הסובל אחד בחור
 אפילו פניו. על כשחיוך מסתובב היום

להרגיזו. מצליחים לא העתונים
החל נופלת כנם. נערך מודאגת. המשפחה

 רק הפסים. מן ירד המיסכן הבחור טה:
יעזור. מימון חכם

 לרגל עולה בנאי) (גברי המשפחה נציג
 להעציב, לדכא, מחליטים ושניהם החכם, אל

 מה אבל העליז. העלם את ולהדאיג להרגיז
לו מראים עליז? נשאר והבחור לעשות

 רוץ כולם: לי אמרו אז / ישנה אופנה כמו
 / אחרונת. מלחמה זאת כי / חייל, קדימה

 כל את / שיכולתי כמה לחמתי אז טוב,
 / אריה כמו / הזאתי. המלחמה כל את

מקווקז. אולקוס לו יש שה, שה שה / הגז.
ה / נגמר. לא זה / ל׳שות מה רק

 / לישות מה טוב / המלחמות מלחמות
החדשות. למלחמות / מיספר שאין

מחול
?צעירים קצב

המיוע תוכנית היא פלוס) (ג׳ז עכשיו
למבוג ואין ברוחם, לצעירים ורק אך דת

ב לחפש מה וכבדי־מחשבה כבדי־ראש רים
 מאחורי שניצב האיש בראון, שמעון תוכה•

 כן לפני פעמים מספר כבר הסביר הלהקה,
 בסיסיות בתנועות להשתמש מנסה שהוא

המדב ובמוסיקה הריקוד, של האפשר ככל
 הסיבה זאת היום. של בני־הנוער אל רת

 את שאיפיין הג׳ז, את לגמרי כמעט שנטש
 מחתרת להקות אל ופנה עכשיו, עד להקתו

 פוס ולהקות המחושמלות״ ״השזיפים כמו
 פזמו־ על לבנות כדי מק״, ״פליטווד נוסח
החדשה. לתכניתו הריקודים את ניהם

 אבל מרעישה, חווייה אולי אינה ההצגה
 ועונה הזמן, ברוח מבדרת נעימה, ההופעה
עכשיו. — הכותרת על בהחלט


