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:מאוזן
 אנגלי נשים רוצח )5 קטנה. תנועה )1

 תל )12 נמלט. )10 בוסתן. )9 מפורסם.
 )16 מנה. חלק, )14 שמחה. )13 חרבות.

 בעיקר אוכל, התקנת של צורה )17 ידע.
 )20 מבושל. לא )19 וחולים. לתינוקות

 אחד )24 פרוסית. עיר )21 קרקע. סוג
 )27 ׳מעון. משכן, )26 קלח. )25 השבטים.

 הארץ. בדרום קיבוץ )29 מאין. יש יצר
 )36 באפו. שנשמה )35 בישול. אביזר )33

 מצבה. )40 יקדה. בנין אבן )38 און. חסר
 את שהרחיבו דש״י, לתלמידי כינוי )41

 תבלין )42 הרב. לפרושי וצרפום באוריו
 שקר, מרמה, )44 שפתיים. דבר )43 מזרחי.

 פיקנטי. תבלין )47 שמחה. קריאת )45
 רשע )54 היממה. ׳מחצית )52 חושל. )50

 לשכה. )57 מדברי. חי בעל )56 מקראי.
 )63 תנאי. מילת )62 למיעוט. כינוי )59

 אגדתי. עוף )65 קיווה. )64 גוף. מילת
 מילת )70 אביון. )69 צוק. )67 שליט. )66

 ערמה. של מעשה )73 רשע. )71 ברירה.
גאליה״. ״כיבוש מחבר רומאי, שליט )74

:■מאונך
זא ׳חלב בלעז: הקרוי צמח, מין )1

 )4 שמא. )3 זמנו. טרם שנולד )2 בים.
 )6 אדם. ניכר בהם הדברים אחד )5 גז.
 זונה. )8 עינויים. ׳מכשיר )7 ׳מצוות. יגיל
ש )15 המינים. מארבעת )12 יסוד. )11

 אפשר )18 המכות. מעשר )16 עדין. אינו
 )19 המערכה. את ולהפסיד אותו להרוויח

 אות )22 חורבן. אבדון, )21 מים. עמוד
 איטלקי. ■גיבור )25 עצם. )23 באלפבית.

 )30 בת־שבע. של סבה דויד, יועץ )28
 )34 מטפס. צמח )32 אפוס. )31 קמין.
 נישאר )37 טפישים. של עיירה )36 שקר.

 בעל )39 תועלת. ללא חינם, )38 מה. זמן
 מונח )42 שלו. המין בחיי המפורסם יחי

לע סחבות )47 אין. אפס, )46 גיאוגרפי.
 )49 יתן. ימי הלוואי, )48 הרגליים. טיפת

 )51 שפחה. )50 הראשון. התחבורה שר
 הקדומה בירתה )53 דגול. יווני משורר

 שיהיה. מילא, )55 פוחז. )54 מצריים. של
 )60 אבל. )58 ׳מסתירות. שהנשים מה )56

 לה )62 הזמנים. אחד )61 קשה. מתכת
 זירוז. מילת )68 זקן. )67 הקדמונים. סגדו

מספיק. )72 למת. כינוי )71
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 בעזרתן סימנים. אותם יש הספרות לאותן סיפרה. מסמל ריבוע כל חשבונית. חידה זוהי

ריבוע. של סמל כל מציין סיפרה איזו למצוא יש וחיסור, חיבור פעולות של
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תיאטחן
חו״ל

תלו! מן איזה או
ב דק התיאטראות גועשים בישראל

הקל לפני וסובסידיות. תקציבים ענייני
 כמיו־ מקוריות ההצגות, משכשכות עים

 הכדאיות־הדיוו- של במי־האפסיים באות,
וטעם־הקהל. חית

 עדיין גועש שסביבנו הגדול העולם אד
 שהחלה הגדולה התיאטדונית במהפיכה

מיספר. שנים לפני
של כתבת־התיאטרון מדווחת

כ־ כלונדון שביקרה ״,
 באבק מכוסה מוונציה, הכושי אותלו,

 מיום ומלבין מחוויר החל שנים, 400 של
 במוצאו עוד מבחינים ואין כמעט ליום.

 לעולם להזכיר הזמן הגיע ולכן האצילי,
 ההיסטורי. תפקידו ומה היה, מה בדיוק

 יהודי מאשר יותר טוב זאת יעשה ומי
ב העובד אמריקאי, אזרח פולני, ממוצא

מארוביץ? צ׳ארלז בשם אנגליה,
 קורי את ממנו כשמיסידים אותלו, גנרל

 הוא השנים, של העובש ואת העכביש
 את שמכר זה הבזוי, לכושי ומופת דוגמא
ב־ שפתייו מלקק ללבנים, כמשרת עצמו

 הזה ״העולם
:זו עונה

 של המפורסמת החניקה בסצינת נוקרו) (רודולף אותלואותרו בנתר
 (אנטון יאגו מאחור, בנעשה צופה ג׳ייסון). (ג׳ודי דסדמונה

 ההולך שיעבודם את לסמל הבאות בשרשרות־ברזל האולם מן מופרדת הבמה פיליפס).
באנגליה. העובד מארוביץ צ׳ארלס של בהצגתו בארצות־הברית, השחורים של ונמשך
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 להצגה כתפאורה לשווא״. אהבה ״טורח — מוכרת' הפחות השיקספירית
צעצועי ושימושיהם בצורתם המזכירים גווני־הקשת, בכל אביזרים

במיסגרת
ההצגה
משמשים
גן־ילדים.


