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 המעטפה; גבי על ולציין תל־אביב, >136 לת.ד. לשלוח יש התשבץ פיתרון את
ספרים. פרסי יוגרלו הפותרים בין ״.1793 ״תשבץ
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 :הגלוייה על־גבי ולציין ת״א, ,136 ד. לת. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
למשלוח האחרון המועד במספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפתרון ״.1793 ״חשבץ

.19.1.72 — הפתרון
ספרים. פרסי שלושה יוגרלו הפותרים בין

ת ר ו ק י ס
 עליון״ כוכב ״ישו בעירו. נביא אין

 כסף יותר היום עד שהכניס התקליט
 הבריטית לתעשייה אחר תקליט מכל
 רחבי בכל הצליח דולר) מיליון 20(כ־

 שם עצמה, לבריטניה פרט — העולם
תקליטים. אלף 40 בקושי נמכרו

 המבוססת שההצגה לכך הסיבה זאת
 עצמה באנגליה הועלתה לא התקליט על
מא אינם הבריטים הזה. היום עצם עד

עצמית. מתוצרת בישו כנראה מינים

 כרבידי רבים בעיני משולח ענבל להקת
 רקומות כחולצות או בצלאל בעבודת כסף
 מזרחני לסיגנון אוהבים ישנם משכית; של
 שזהו בטענם ממנו הסולדים וישנם זה

אפי אך מישרד־התיירות. למטרות פולקלור
 עינבל הרי לתוריסטים פולקלור זה יהא לו

 שגרירה שנה עשרים־ושתיים במשך היתה
קפד בבחירה ראשונה. במדרגה אמנותית

 רבנית עם קודש ובעבודת רקדנים של נית
יפה תמונות הביאה לוי־תנאי, שרה אחת,
ביותר הצבעוניות העליות אחת מהיי פיות

המפוק העונג את להם להשאיר לא למה
ן״ הזה פק

 תקחהו לא להן קורה היה מה יודע מי
 עדיין היה האם היום. כתבוהו לו עימך

שאמרי לאחר טובה, רוח ובעל מצחיק כה
 אינה שהיא הוכיחה כבר השפוייה קה

האפ הנפש מחלות בכל וחולה מטורפת
? שריות
 מנת אלא אינם אלו מעין הירהורים אבל
 בשעת ההצגה. שאחרי הבוקר של חלקו

 מופגנים הבימה כשעל בתיאטרון הבילוי
 פצצות מתפוצצות למעשה, דינור זיקוקין
שקו מצחוק המפוצצים הדברים כל וקורים

האי הסרט של הסלפיסטיק בקומדיות רים
 זה מצחיק, זה טוב, זה שמח, זה לם,

 של ובדיוק המצאות הרבה עם מבויים
שמ כמו ומשוחק משוכלל שוויצרי שעון
ורודה. פנייה

 לא משתלם, אינו הפשע כי שאמר מי
 ההמונית. התיקשורת בעידן כנראה חי
ספרו גיבור הוא סאטון וילי בימינו בי

 מספריו מיליונים עושה צ׳סמן קאריל תי,
 הגזים, בתא ביקור עורך שהוא לפני

ופירסומת כסף צובר סירחן סירחן

עימך״ תקחהו לא ב״הן כן־יוסך אברהם
ורודה ושמפניה שווייצרי שעון

ד,תימנים. בישראל,
 ענבל של ביותר המבורכת הפתעתה
 הפתאומית הסטייה דווקא היא בתוכניתה

 סיגנון היום עד שנקרא ממה היחידה
 משעממים הפולקלור קטעי אמנם ענבל.

הח אבל להפליא, נעים הרקדנים כי אף
 שחיברה לוחם מות על הריקוד הוא וויה

 בת• להקת (חברתאלקיים־רוגן אושרה
 מוכשרת) וכוריאוגראפית לשעבר, שבע,

בהפ אבל הלהקה, חברי גופות בהשראת
 אקזוטיים פולחנים אל רבת־דימיון לגה

רחוקים.
והמוסי תימרקין יגאל של התפאורה

הקט ■מאחד הכוריאוגראפית שבחרה קה
המ של ביותר המיוחדים המזרחיים עים

 אחת את יוצרים קי יי בל ארט תופף
 לראות שאפשר ד,מדביקות המחול מהצגות

בארץ.

טרון א תי

אצבעו את ילקקו הראשון ימי שונאי
 הבלתי־מו־ מוסר־ההשכל למישמע תיהם
 הבלתי־מתישן גם אבל והבלתי-חדש, סרי,
 בהצגת־ המועלה משוכלל מצחיקון של

תקחהו לא הן הקאמרי, של בכורה
עימד•

 ומום קאופמן פ. ג׳ורג׳ מחבריו
 בעיתוי בקיאותם בשל שנודעו הארט

 שצורכת המדוייקות התבלינים ובכמויות
 לקח בשעתו רקחו קומדיה־תפורה־היטב,

 טי־ סימני להראות שהחלו לאמריקאים
 וול־סטריט. של רדיפה ותסביכי רוף־לזהב

 ואנדר־ מרטין מישפחת דרך הוכיחו לכן,
 מאושר כמשוגע להיחשב מוטב כי הוף,

 אין אם ולכן שפוי־אומלל, להיות מאשר
 אפשר ראשון, ביום לעבודה ללכת חשק

 ״תמיד יסורי־מצפון: בלי בבית לרבוץ
אז לעבוד, האוהבים חמורים כמה יימצאו

 אל שעלה והאחרון סופי, לגזר״דין ומחכה
מאנסון. צ׳רלס הוא התהילה נתיבי

גי להיות עומד טייט שרון של רוצחה
 המבוסס שנה״ 22״ בשם מחזמר של בור
 מאני של ההיפיז״ ״משפחת מעללי על

שנכ שירים שני היתר בין וכולל סון
ית שאם כך עצמו. מאנסון על״ידי תבו
 כי יחליטו דבר של ובסופו מזלו מזל
 במה שבעוד סיכוי יש משוגע, סתם הוא

 סכום ויקבל רוח חולי מבית ייצא שנים
 דרך זאת גם יוצרים. בזכויות ונכבד נאה
התהילה. אל

ם טז לי ק ת

 את אוהבת סאגאן פראנסואז רק לא
 אוהב רובינשטיין ארתור גם ברהמס.

המכונה חדש מתקליט שמסתבר כפי אותו,
 ב>£)7\ 186( אוהב שאני ברהנזס אותו

 המלחין של לפסנתר יצירות צרור והכולל
הדגול. הגרמני

 מר כי השם מתוך להבין צריך אם
 אוהב שהוא ברהמס בין מברר רובינשטיין

 זו שמא או אוהב, לא שהוא ברהמס לבין
 זה נוספת, מפוקפקת מיסחרית יוזמה סתם
 שאפשר הוא שחשוב מה משני. עניין כבר

 ,10 אופ. הבלדות ארבע את כאן לשמוע
 הראפ־ שתי המחבר, של הנעורים מיצירות
 את המציגות מאד, המוכרות סודיות,
 קאפריצ׳יו הבוגרת, יצירתו בשיא ברהמס

 למדי נדירה דוגמא שהוא — מינור בסי
 ועד תמיד), לא כי (אם שובב לברד,מס
 ימיו של והמופנמות מהורהרות ליצירות

אינטרמצי). (שלושה האחרונים
 הזה הרפרטואר כל את מנגן רובינשטיין

אומ עשויים קנאי־ברהמס אמיתית. באהבה
 חוש יותר וקצת עצמה יתר לדרוש נם

 רגש על אבל המוסיקה, של ארכיטקטוני
שופע. זה להתלונן. יכול אינו איש
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