
אושיסאמנות
ם עסק

התיאטרון קי־קש
מוע חנוכת בעת השק, מן יצא המרצע

 הלילה, מועדון של הקמתו .התיאטרון. דו;
מש לצמרת מיפגש מקום לשמש בדי שנוסד

 של הגבוהה ולחברה מפא׳׳י הבטחון, ח■
 התיאטרון מייסדי גרעין את פילגה תל־אביב,
 ביוסף שתמכו אלה מחנות: לשני הקאמרי
 ה־ .מנהליו קדישזון, ויצחק מילוא (״מפו״)
 התיאטרון, של והאדמיניסטרטיבי אמנותי

 בכל העסקיות למטרותיהם שהתיגדו ואלה
ל המרץ מיטד את להקדיש ״במקום ת־קף•

 מרתף הלת לה מעתה אותו יקדישו אמנות,
 התווך מעמודי אחד רטן במועדון,- חיץ
הקאמרי. של

למוע ה־מרצת ההתנגדות הועיל. לא דבר
 עות ד,שמ נוספים. עסקים הולידה אך דון
 לארץ בהבאתה הקאמרי 7ש השתתפותו על
בעק כשהגיעה התחזקו סומאק אימה של

 גזבר ״בוגטיר, הגולדךג״ם. להקת בותיה
 גיורא של שיתפו הוא הקאמרי, התיאטרון

 גייס,- ור,גולדן סומאק של אמרגנם גודיק,
 לאוזן, מפד, ר בחדרי־האיפ השחקנים סיפרו
בע להשקעות הכסף: מעם זורם לאן ״הנה
מכניסים.' סקים
ב הבידור עסקי אמנם כי ספק היה לא
 כשסין השבוע, מכייסים. עסקים הם יבוא

 על השמועה שוב נפוצה הקאמרי שחקני
 ברבים נודע הלהקה, וצמצום באופק פיטורים

 נוסף עסק לערוך עומדים וביגסיר ויריק' כי
 מא־ הקרקיז של לישראל ה־אתו במשותף:

דתל־אביב ישראל מלכי לכרר מאירופה דרנו,
 וותיק שחקן הסביר צד,?״ ר אתה ״מה
 ״קופ־־ היסקה, על בפניו שהתלונן לחברו׳
 עושים לא קופים בטוח. עסק.יותר זה. קרקס.

 המשכורת את להם מש,.מים כשלא שביתות
לחודש.• בראשון

הקלעים מאחורי
בל א הנ •עליה ל
ם ישנים י חז (נו בית־יהבובה במחזה או

 זירה שתיאטרון בשעה איבסן. של רה)
 המחזה את להכין תיכניתו על ככר פירסם
 הקאמרי הודיע השנה, החורף ׳באמצע להצגה

 פלוט־ לגרשון לבימוי המחזה את מסר כי
 את שישלים אחרי מיו לחזרות שיגש קין,

 מסי■ . . . פניול מאת מריוס על עבודתו
-7ו3 ת י  את להפסיק האהל החליט !
 מידד של המקורי המחזה להצגת ההכנות

ה המחזה, שמר. - גדעון של בבימויו שלף,
טי ישראלי נבל של ״עליתו בבעית דן

התיאט שעסקני אחרי להצגה נפסל פוסי,*
 מחוגי מים ד,מתא הרמזים את הבינו רון

 בעין רואים הם אין כי ההסתדרות, י מפא״י
 בשעה כזה, תיכן בעל מחזה הצגת יפה

. זו . ט . ע ו ל ״ רג  אלה בימים ■עוסק כדו
 הק־מדיה שחקני של המיסיקאלי בחינוכם
 זירה. בתיאטרון ווינטלאטור משה המקורית

 דח־פש•, בזמנו א׳ ליגה שופט רוי, מדה
 הנח״ל לה:ת כאקורדיוניסט בשעתו שירת
רי א, של ניהם פזמ את להצגה. עתה ומכין

זראי, ויוחנן אלמגור דן אופק, אל

בוגד וגחוי;
 את שהטביע הממשלתי, המשבר למרות

 האחרון, בשבוע הכנסת דיוני על חותמו
הו בחוש השונות המפלגות, דברי הצטיינו

 על מיהם א ב שהתבטא בלתי־רגיל, מור
 שימע כאשר ת־ביניים. ובקריא שונים נושאים

 נאומו את מיקוגים ששואל מק״י ח״כ
 ההצעה על בגין, מ;חם ת חיר ח״כ של

 ״הסגנון בקו׳׳אה: לממשלה, אי־אימון להציע
 בגין לו השיב ״ :סוסטל של כמו שלך
 של הסגנון אח מעדיף ״אני וביה: מניה

״חרושצ׳וב של הסגנון על סוסטל ! . . . 
 יותר ארוך אך פחות לא חריף דו־שיח
 לח״ב דוכץ חנן מח״ם ח״כ בין התנהל
הא על הדיון בעיז רוקח, ישראל ד,צ״כ
 בנאומו היתרי־היציאה. תקנות תוקף רכת

 לא תו ״מהי הפיסקה: את רובין השמיע
 הממשלות באחת חבר גם אלא כנסת חבר רק

 העובדה לרוקח ידועה בודאי הקואליציוניות,
 שיסעה-רוקח: קולקטיבית.״ אחריות שקיימת
תד,...״ ״בזמננו נאו את הפסיק רובין הי

ה מי פ  אתה אם קח, ר ״אדון לרוקח: ו
 כש־תף למפא״י עצמך את להציע רוצה
 על שומר ויותר אחראי, יותר נצמי, יותר

 של למדיום זקיק אינך קולקטיבית, אחריות
 באופן זאת לעשית יכול אתה שלי, הנאום
 יתר בי שהעסיקה הבעיות אחת . .■׳. ישיר״

 איכילום עזרא הצ״ב ח״כ את השבוע
המיפיע־ת הישנות התמויות בעלת היתה

השבוע פסמן׳
 ב־נלת לדון להצעה בתשובה בן־גוריון, דוד ישראל, ממשלת ראש •
 הקשורה הדדית זיקה איז לישראל שהית־־, אמת זו ״אין לגרמ,יה: השליחות בענין

.נאטו־שמאטו־פאטו שימוש, גוש־ק עם .  לא זה בציוד, באמת מדובר היה ואם .
 נאטו־שמאסו־פאטו, עם קשרים בשום מעשה לאחר או מלכתחילה קשור היה

גוש־קוש־מוש.״
 תוקף הארכת על בכנסת הדיון בעת בר־יהודה, ישראל הפנים שר •

 מחויב מסויים, ענין על לדבר הבמה על שעולה כנסת ״חבר היתרי-היציאה: תקנות
 הוא אין אבל בכלל. הבמה על ת לעל לא או ענין לאותו שייך אשר כל לקרוא

מדברים.״ מה על יודע שאינו בזה להתפאר יכ,ל
 עלמות שלישית ובראותו בכסית בישסו שלונסקי, אפרהס המשורר •
 — החדשות ״הרי המדרכה: על צועדת חזיהן, את המבליטים הדוקים סודרים בתוך

תחילה,״ ועיקרן
שפה היא ״אידיש :״הארץ" בעתץ הרדיו מבקר עשהאל, פ. •
 מעריצים דרשראלים שבה שפה היא שעברית ד בע עצמם, על צוחקים היהודים שבה

עצמם את
הסתדרות של לתרבות המרכז יושב־ראש* אברך, ישעיה •

 ״מצויין, לאמריקה: בדרכה מאירופה הפליגה ענבל להקת כי בשמעו העובדים,
ביניבשתי.״ עינבאליסטי קליע לישראל גם יש מעתה
 בע-ר: תנובה שירות על דיון בעת באילת, המקומית המועצה הבד •

ת ה את מתנובה יטלו בו ביום מאושר ׳״אהיה אילת״ .י תיש את לרמות הבלעדית פ

 בכל ״לא, איכילוב: מפי לתשובה זכה רות?״
 אחר נימוק . . . גברים״ של גם הרצינות,

 ■חות: ה תעודות לחידוש איכילוב בסי שהיה
 חתימות מ.'אד, היא יבה, לא היא ״התעודה

׳ 5ד מימי ף' ס  הכנסת, דברי אגב, . יו
מים הנא של הפרוטוקולים נרשמו בהם

ראשון צילום הגירושין. אחרי יום
וואדים התגרש הלידה לפני יום הבכורה.

ב ב-אום איכילוב אמר הזהות. בתעודות
 עם איש אלפי מאות מופיעים ם ״הי כנסת:

 .15 מלפני, תמונות בהן שיש ת זה תעודות
 יצחק העבודה אחדות ח״כ התענין שנה.״

׳לגבי רק דואג אתה ״האם :כן־אהרון

1957 וועולנז, פסו<ןי
 לקט בדיבורים. עשירה גס אלא בלבד, במעשים עשירה שנת היוזה לא ו957 שנת
אופיה. את מכל יותר משקף 1957 בשנת העולם: אישי של אסרותיהם מתון מובחר

 בשלום ״דו־קיום :ששילוב דימיטרי הסוכייטי־׳לשעבר, החוץ שר •
ושלווה.״ שקט של חיים פירושו אין

״בעולם :;שעבר בריטניה ממשלת ראש אטלי, קלמנט הלורד •
בסיטונות רוצחים עם גם אלא יחידים, רוצחי עש רק לא ידיים ללחוץ עליך המודרני

המערבית: גרמניה ממשלת ראש אדגאואר, קונראד ד״ר •
תר.״ בי הנוגים אינם כלל בדרך הם עצמה. דיעה באותה תמיד הם אנשים שני ״אט
 ת ״אוט :בהודו ארצות־הכרית ציר לשעבר בואלס, צ׳פטר •

. קנויות.״ נשארות לא לעולם לקנותן׳ שאפשר
ככרית הקומוניסטית המפלגה מזכיר כרושצ׳וב, ניקיטה •

בסרקיכם.״ נכה בכך, צורך יהיה ואם קדושים, אנחנו - ,,אין : המועצות
לארצות■ בריטניה של מיוחד שליח דיקסון, פירסון סיר •

 כמו הוא והחלל אתמול, של במדינות כמוהן היום של ״היבשות הברית:
בעבר.״ הא-קינוסים

שגם מבינה אינה ״הארץ :הבריטי הלורדים בכית ■אוגמור, לורד •
8,1*3 י ל.״ לאל צריכים אצילים

 פצצת על ״הבעלות :הבריטי כית־הנבחרים חכר סטרשי, ג׳ץ •
 ואם ע!קץ, יש לדבורה: בעוקצה. לדבורה שיש הכוח את למדינה מעניקה המימן

מזה.- היא — בו משתמשת היא
 ייצור על הממונים מפקדזים הרבה כך לגומל ״יש : כרושצ׳וב ניקיטה ©

ירודה די עדיין היא העניבות ת שא־־כ ־העניבות
חשוב כה תפקיד מילא -לא מעולם .שכל15< :ראסל כרטרנד■ הפילוסוף •

• הרגש.- כמו בינלאומיים ביחסים

 בתם לידת אחרי החדשה, ואשתו נואדים של
באורו. ברינ׳יט הצרפתיה הראשונה, מאשתו

 למשבר שגרמה לגרמניה השליח־ת בעניני
 עש נמחקו, וחלקם צונזרו ני, הקואליצי

 יוחנן חרות ח״ב רק הנואמים. שמות
נר בפרייסוקול מיוחד. לכבוד זכר, כאדר

ת בא־ר ״יוחנז זו: בצורה דבריו שמו תו״
ית־לב, גל די למסק , . . ״-----------החירות

 חבר לוקר, כדל הגיע המשבר, בעקב
הסוכ הלת ה יושב־ראש שהיד. ומי מפא״י,

ה מפא״י מטעם באסיפה לוקר אמר נות.
 לכבוש איך כבר למדנו בארץ ״אנו שבוע:
 לעומת גבולותיה. על להגן ואיך מדינה

מדינר״- לנהל איך למדנו טרם זאת
★ ★ ★

ר3הע וכרויות
ש הכנכת של הכלכלה ועדת חברי בין
 לעמוד כדי לאילת, האחרונים. בימים ירדו

 מפ״ם כ ח גם היד, המקום, פיתוח צרכי על
 גילה זו בהזדמנת כמים. יוסף הערבי
 אום אז אילת, תושב היה א ה כי כמיס

 פקיד היה כמיס ש״ה. 15כ־ לפני ראשראש,
 ממשלת שני הגבול ביקורת במחלקת צעיר

 בבדיקת יתרה בחומרה שנהג אחרי המנדט.
 עליו, התלונן השפעה, בעל, אדם של ניירות
בי ת לר.ח — ת לגל נשלח ובמים האיש
ה רו בביק ראשראש, באום הגבול קורת
 לן בו ׳המבנה את כמיס זיהה באילת שבוע
 ..המאוחד הקיבוץ פלוגת מחצר כחלק ועבד

המו שציבור בשעה . * , באילת השוהה
 העובר העבריינות גל . למשמע נרעד רים.

 בשנה התיכוניים ■פר ה בתי תלמידי. על
 עם מקצ אז מהם שניים .החליפו האחרונה,
 ערכי- הצעירים. העבריינים להגנת והתיצבו

שני נחשון, ומשה סריעס זאס הדין
 את עצמם על קיבלו לשעבר, :׳מגדים הם

בני.־. .יונס וג׳יפי גיידרמן ישראל של הגנתם

 בעיצומו . . . בפריצות הנאשמים הטובים
ב והמשבר בארץ הממשלתי המשבר של

 שים א קבוצת ׳כיתה ה הבינלאומיים, יחסים
 מה: ימ.עו לא השעה דאגות כי בתל־אביב,

 השבוע נסה שם במסיבה לעתיד. הדאגות את
 בינלאומיים, ליחסים הישראלי המועדו! מסעם

 ארוכות עעית במשך המועדון חברי דנו
 חכרו• ־:סטיות חמ הבעיות על ראש יב־ו־ד

 ב־ ,המרצד מלאכותיים. ירחים בשיגור כית
 פרד לניד, מפ חדש עולה מסיבה■ איתה

 כי הנוכח־ם אז הזהיר מוסקט, ור0פ
 זה מענין להתעלם ישראל למדיות אטור

 . . . העולם גורל את להכריע העשוי
ה מפקד של למנתו שנים עשר במלאות

מ ש.ייש כת־ו גלופרמן, יהושע הגנה
 בבסאון •כרו. ל הספד מאמרי לפיקוד חבריי

 זר־ ת רשיט שתי הופיעו הד המא הקיבוץ
 טכג* יוספלה של עטו מפרי אחת ן, ר

,  והשני לשעבר, הראל ת חטי מפקד קי'
 הד באות־, דורי. יעקב רב־אלוף מאת

 ״הוא גל־ברמו: נפל כיצד דירי גילה דמנווז
ה הפיקוד מטעם לירושלים, בשליח־ת יצא

 ולבחון לבדוק עליו הירל הד,יוה. של עליון
 לירושלים יעשה ומד, בירושלים יעשה מה

 בדיוק לדעת היה ההכרח מן הה-א. בעת
 להביא לברר, :שלח ויה־שע שם נעשה מה■

 בח-רו נפל הוא הצעותיו. .את ולהציע דו״ח
 צריך שהיה והדברים והבעתו■ מירושלים,

איתו.* יחד נספו להביא,
★ ★ ★

וזמר בגעיר
 לזמר השבוע אירעה נעימה לא. תקרית

ק החקיין ר. צדו בי  מאוד הרגיש צדוק, ס
 במסיבה הופיע שירתי, בעת ודממה לשקט

 המשיכו שירתו בזמן ברמת־גן. בבית־האזרח
 ולהגיש השולחנות בין בב להטת המלצרים
 בתום זאת. על להם סלח לא סביר לאורחים.

 צלחות בידו נטל למונון, ניגש הוא שירתו
 וניפץ השולחן, על מ־נחות שהיו מאכלים

 אותו תבע המזנון ■בעל הארץ. אל אותן
. יכך בשל לדין .  אירעה אחרת תקרית .

ם איילון, ז להק חברי לשלושת לני, חיי  פו
ד ו י ב ב ר כי ג ד ר מ רון. ו ע: י שהו נ

ה מזכירות גדה הת צים, הקיב באחד פיעו
 בתבניתש ישירו הלהקה שחברי לכך משק

 מענת זולו. בארץ הפרלמ.ט על הפזמון את
 ישים לב לצורך שלא עלבון בכך ״יש המשק:

. באפריקה״ .  אמן היד, מאושר יותר .
קי אחר, א ס. ל ני לו גי ל  הנוצרי, הצעיר גי
 ה־ ת י ובנ בשירת־ שהתפרסם חיפה, יליד

 למסע יצא ביפו, אריאנח בקפה שלו גיסארה
 בת העת,־נים אותי הרתירו שם בתירכיה,

 מבקר . . . תורכיה של הרוקנר׳ול מלך או
ף הארץ עתץ של הקולנוע ס ק יו צרי  ו

 למערכת מכתב לכתוב פנאי השבוע לו מצא
 להם הציע ב־ הברית בארצות טייס שבועון
ן במלך לבחיר י סי  • . . השנה כיויש חו
 הרדיו מבקר עתון, אותי של אחר מבקר

מ דב־ ושי־דע• עשהאל, ס. בשם החותם
ד הוא כי שכנעים ר ף, מי ה כת: שי

שו של קריאתה על קטלנית ביקורת שבוע
ה הקאמרי התיאטרון יתק תי ט, ב צ  לנ

 ברדיו. לוין ד. המשורר שירי את, שקראה
 היא קוראת כיצד ״בשמעי המבקר: כתב

 את תי שאי עמוק וברגש :גמירה ברצינות
 מדבר? יה ש מה מעות ש אזניה האין עצמי:

 ב־צינית תקרא שהיא הרי הן שמעות ואם
 מפעל איגרת של האחורי הצד את אפילו זו

 שיר כת: בזאת היתפק לא המבקר חפים.״
 לנצט, בתיה •של להקראתד, ד,מייעד חדש

 כבר •ר ד,ש לנצט, ״גברת במילים: והמסתיים
לישון.-. בואי מוכן.
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