
אמנות
תיאטרון

שוקה שה הת החד
(נזאת הרביעית השנה תשוקת

 זירה; בתיאטרון מוצג אקסלרוד; ג׳ודג׳
 סיני), אליעזר הצייר: אלמז; מיכאל במוי:

 (יד,ודה שדמן ריצ׳ארד אחד של תשוקתו היא
אמרי כיס ספרי בהוצאת יצור מנהל פוקס),

 יצאה קפלנסקי) (שלומית שאשתו קאיים, *
אחרת. כעיר קיץ ׳לפגרה
שרמן, להלן נשוי ריצ׳רד היה שנים שבע

 כשיצאה אחת. פעם אפילו בה שיבגוד בלא
 חיים אורח להמשיך לעצמו הבטיח לחופשה
 להפסיק בצמחונ״ה, לאכול צנוע, משפחתי

 על ערב מדי ולקרוא מלשתות לחדול לעשן,
 ברובייקר שהד״ר היד כתב את המרפסת
במשרדו. השאיר יונג) (אליעזר
 של תוכניותיו את קלקל קטן מאורע אולם

 של מהמרפסת נפל גדול עציץ המסכן. שרמן
 את לדירתו בעקבותיו הביא השניה, הקומה
ואילך מכאן שביט). (עדנה העציץ בעלת

כ״תשוקח״* פוקס שחקן
השניה מהקומה החתיכה

 מבלבלת העציץ בעלת המאורעות: מסתבכים
 בחדר לילה אתו מבלה שרמן, של דעתו את

ה עובר האחרון למסך עד בדירתו. המיטות
 בפסיכולוג מתיעץ רבים, לבטים החוטא בעל
 עצמו, עם מדבר שלו, הנפש תסביכי על

 אחד עם בגידה לאשתו ומיחס בהקיץ הוזה
ועו סוף סוף מתעוררת כשהנערה מחבריו.

מצ נפשו, על שדמן בורח דירתו, את זבת
הים. שפת על הקטן ולבנו לאשתו טרף

 שרמן דירת של המשחק שמרחב חבל
דרי אחר מילוי מכדי מדי קטן הוא

 אולם המחזה. של הגדולות הטכניות שותיו
 עדנה התפקידים. בהתאמת בא הסושי עיקר
 היא כי הקהל את לשכנע הצליחה לא שביט
תפ את לשחק כדי מספיק ומוגבלת מפשר,

 שמבנה בזמן העציץ, בעלת החתיכה קיד
 מל־ כאילו נבראו החיצונית והופעתה גופה

 לעומת פוקס, יהודה זה. לתפקיד מתחילה
 עליו שהוטל הקשה התפקיד את ביצע זאת,

 ה־ אנשי שאר כשלצידו מרובה, בהצלחה
להקה.

הקלעים מאחנרי
ם ותיאטרון בצלי

 והסד הגדולים מתפקידיה אחד
 ממנה יילקח רובינא חנה של ביזתר בים
 לפסטיבאל הבימה תיאטרון של צאתו ערב

 בפאריס תופיע הבימה בפאריס. הבינלאומי
 כד. עד שיחקה רובינא חנד, והדיבוק. בחזיאה

 אולם ההצגות בשתי הראשי התפקיד את
 שאת החליטה בהבימה הקולקטיב הנהלת

 פרח למרים רובינא תמסור בהדיבוק תפקידה
בפא בהופעתן שתתתלפנה זוהר, ומרים

.ריס .  מד־ של הפנטוסדימה להקת .
 הלהקה בישראל. הקיץ תבקר מרסו מל

 הקאמרי התיאטרון אורחת תהיה הצרפתית
 כ* מרק . . . בתל־אביב באולמיו ותופיע
□  יותר שיאפיינו הפריטים אחד יהיה צלי

 בתל־ המוקם חתיאמרין מוסדו! את מכל
 קדישזון, ויצחק מילוא יוסף על-ידי אביב

 במרכז יעמוד המרק הקאמרי. מנהלי
 במועדון, שתוגש הלילית הערב ארוחת

ההשתת את בהכרח יגבילו שמחיריו
 בלבד. אמצעים לבעלי בפעולותיו פות
 הד״ר היה המועדון בהקמת הפעילים אחד

 עזר שגס מפא״י, מזכיר יוספסאל, גיורא
לבנייתו. דרושים שהיו הרבים הכספים בגיוס

שבים. פזנה דמי הרגליים. *

החי
גכרא חילופי

 ה־ כי ישראל קול שידר ירושלים, ף*
 ישב אברמוב אלכסנדר הסובייטי שגריר ;4
 בתל־אביב, סמואל הרברט בכיכר היציע על

 הודיע במאי, 1ה־ בתהלוכת כבוד כאורח
השג לא וכי טעות נפלה כי דקות כעבור

 השגריר אלא היציע על ישב הסובייטי ריר
 שעתיים כעבור תיקון עוד שידר הצרפתי,

 השגריר לא שם ישב דבר, של לאמיתו כי,
הבורמזי. מיופה־הכוח אלא הצרפתי

¥ ¥ ¥
מעשי שיעור

הר בוטלה ארצות־הברית, דה־־מוין, ך*
 החקלאי, במשק זהירות אמצעי על צאר. *■

 רחץ במשקו, טרקטור ניקה שהמרצה לאחר
 לבית־ נלקח סיגריה, הצית בבנזין, ידיו את

קשות. מכוויות סובל כשהוא החולים
¥ ¥ ¥

עדתית הפליה
* בי ן א ל'  ה־ מוותיקי אחד סיפר ,3ת
ל מפקדו סירב כיצד העברית בריגדה ^

 משפחתו את לבקר חופש חודש לו העניק
 הציע תימני, ממוצא שהוא מאחר בפולין,

בפאריס. שבועיים של בביקור להתנחם לו
¥ ¥ ¥

ם אליז ע רי ו נ ל ו ק

ס, ך* רי א  מסיב!• קולנוע כוכבת ערבה פ
 הב• האורחים כל היו בה גנגסטרים, ■■1

 העולם של לטיפוסים להתחפש חייבים בדים
 בבוקר למחרת לחמהונה גילתה התחתון,

מדירתה. נעלם מאד יקר תכשיט כי
¥ ¥ ¥

שניה מהדורה
 על הנקראת הישראלית העיר •■•מכריה,

 הסביר טיבריוס, הרומי הקיסר של שמו *4
 שם על חדש לעולה התושבים אחד השבוע

 טייבר. האחים שם על ״זה העיר: נקראת מי
 השכונה את שבנו הגדולים הקבלנים אלד,

בעיר.״ הראשונה
¥ ¥ ¥

מחייג המקצוע
ץ, רנ דו ט״ ג או מ *  נדון ארצות־הברית, *

לשלו החריפים המשקאות על המפקח ■4
 בהיותו מכונית נהיגת על מאסר, ימי שת

שיכור.
¥ ¥ ¥

ת פ רו א ת ל פ ה

ס, רי א פ *  שנשלח ישראלי, שליח דיווח •
 מפלגתו שליחי של עבודתם לבדיקת ■1

ה למרכז מסקנותיו את בצרפת, הקבועים
 יעילה ריאורגגיזציה ״לשם בישראל: מפלגה

 שליח לשגר יש השליחים, עבודת של
מיוחד.״

¥ ^ ¥.
ריאקציונר

ה, י י נ ח רי *  ל־ בראזי עבדאללד, העדיף •
 לשלוח שלא ובלבד בבית־הסוהר שבת 4
 בהסבירו: בחוק, כדרוש לבית־הספר בנו את

 פתאום מה לבית־הספר. אותי שלח לא אבי
לשם?״ בני את אשלח

¥ ¥ ¥
ת ריו ד לי ת סו די מ ע מ

ר ד סי * ס, • ד פי א  שוזז־ ארצות־הברית, ר
 בערבות ממעצרו דייביס !ורדון רר ■1

 גידופים, של במטר ידה על כובד אשתו,
 ״החזירו מתחנן: כשהוא לכלא, מיד חזר
 להישאר מעדיף אני הערבות. סכום את לה

 שהבינו השוטרים על־ידי לתאו הוחזר כאן,״
לרוחו.

¥ ¥ ¥
מיוחד תפקיד

 בהוד חשוד של בקשתו נדחתה חיפה, •*
מ אותו ילוו אשר שהשוטרים פרצות <4

 במדים, לבושים יהיו לא לחופתו הכלא בית
ה של מתפקידה כי מצא שהשופט מאחר

 לא אך להתחת, לו לאפשר אמנם משטרה
פליליות. עבירזת על לחפות

המוג הדרישה עקב
 ביום דחיה — ברת

 הרכבת לעכב עלולה
בשבועות. שמש דוד
 הקודם כל

זוכה. - בהזמנה

\ 1

 - הארץ בכל ״מירומית״ סוכני
לשרותך.

 נוספים פרטים לקבלת וה חלוש שלח
בביתך. סוכגנו ביקור ולבקשת

..............-..........................  השם
..................................... הכתובת

 לבקור הנוחה היום שעת את לציץ גא
..........השעה בביתך. סוכננו
 ל״מירומית״ היום עוד ושלח גזור

תל-אביב. ,106 הירקון 4 מחלקה

 נושא בחיפה, הטכניון פטנט המהפכני, השמש קולט
הארכיטק הפתרון הטכניון, מעבדות של אשור תעודת

שטוח. וגג רעפים גג לכל האטטטי טוני
 חדש דוד קנית חוסך קיים, חשמלי דוד אל ישיר קשור

 מירומית דוד להרכיב אפשר — חשמל דוד אין (אם
ביתך). בתוך

 ״מידו־ של מהפכנית המצאה אוטומטי, מים אוסולייטור
 הדוד אל הגג על הקולט מן חמים מים להזרמת מית״

הרחצה. בחדר או שבאינטרסול

 מסוננים מים המבטיח מים מרכך הראשונה בפעם
 יותר נקיה לכביסה נפלא סבת׳ בהקצפת מקל ורכים.

בלבד). ל״י 25.— של עממי (במחיר יותר טובח ולרחיצה
סנסציוניים־ מחירים ^

 ל״י 195*. קיים לדוד אוטולייטור עם קולט כולל שמש דוד
אוסולייטור עם קולטים שני כולל שמש דוד

״ 295-. קיים לדוד
״ 240־. ליטר 100ל־ אחד קולט עם מיוחד שמש דוד
״ 370־. ליטר 200ל־ קולטים שגי עם מיוחד שמש דוד
ל״׳י■ 15־. קניות מם ל״י. 40־60 ממוצעת הרכבה דמי

כתשלומים. השאר ל״י, מ־־סס! החל ראשון תשלום

ח ק ד י ה י ח ! ו05 ד אבי 2*1 על. תל- 1 9 5
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