
בסרחב
האו״ם

כיבוי תחנות
 דאג עצמו על פעם אמר כבאי,״ ״אני

ל מתחילה שבו מקום ״בכל האמרשילד,
 בעוד דלכבותה לרוץ תפקידי אש התלקח
מועד.״

 סיפק במיוחד, דליק אזור המרחב,
ב לעסוק רבות הזדמנויות האו״ם למזכיר

 להבות את פעם מדי שיכך הוא מלאכתו.
 ושכנותיה, ישראל בין הגבול התנגשויות

 שפרצה הענק דליקת את לאתר אף הצליח
שנתיים. לפני ובסואץ בסיני

ל גם הנמרץ השוודי דאג מנוסה ככבאי
 תחנות־ הקים הוא בעתיד. שריפות מניעת
 שיכן הישראלי־מצרי, הגבול לאורך כיבוי

הבינ החירום כוח :רעיונו פרי את בהן
לאומי.

בהק בקדחתנות האמרשילד עסק השבוע
 הפעם תחנות־כיבוי. של נוספת שרשרת מת

 ותפקידן ובדמשק בביירות בעמאן, יוצבו
 סימן ראותן מדי העולם את להזעיק יהיה

 ערבית מדינה בין עשן־מלחמה של ראשון
 יוכל כי האמרשילד קיוזה תחילה לשכנתה.
ה לקיום יותר ממשיות ערבויות להבטיח

 עבד אך ערב, מדינות! בין היחסי שלום
̂ל־נאצר מ התחייבות כל להתחייב סירב !

ם משית ל עו ה ).1094 הזה (
 האו״ם של הניידות הפיקוח ועדות הקמת

 הקרה. ההפוגה על לשמור ספק ללא תעזור
 תישאר תחנות־הכיבוי כל של יעילותן אולם

 באמת יהיה שמישהו ברגע מאד: מוגבלת
 אבק־השריפה בחבית אש להעלות מעוניין
 שום יועילו לא המרחב, ששמה הגדולה

 לגשת יש כזאת אש למנוע כדי כיבוי. פקחי
 לפי אבק־השריפה. סילוק — הסכנה לשרשי

 כוונה כל השבוע נראתה לא הסימנים, כל
 במלאכה לעסוק העליון העולמי הגוף מצד

 אין פירותיה שאת זו ומורטת־עצבים מפרכת
קרוב. בזמן לראות

המגרב
קהיר כנפי תחת

 למנעו ניסתה צרפת ממשלת אשר המאורע
צה בתרועת השבוע. התרחש הדרכים בקל
 של הקמתה על קהיר ראדיו הודיע לה

 הממשלה: ראש החופשית. אלג׳יריה ממשלת
 ה־ צבא של העליון מפקדו עבאס, פרחאת
 בן־בללה, יוסף סגנו: האלג׳ירי. שיחדור

ה על־ידי נחטף אשר לשעבר, המרד ראש
 ה־ הפלישה ערב נוסעים, ממטוס צרפתים

 במעצר עדיין והיושב לסואץ, אנגלו־צרפתית
צרפתי.
הבטי החדשה, הממשלה הקמת לפני עוד

ה מדינות. 20ל־ קרוב הכרתן את לה חו
 האפרו־אסיאתי הגוש מן וחלק הסובייטי גוש
 של הכרתן אוטומטי. באופן מאחוריה ניצב

הבט ואף המורדים, בממשלת ערב מדינות
 מיליון 70<כ־ השנתי תקציבה את לממן חתן

הפ שהיתר, במידה איש. הפתיעו לא ל״י),
ה תמיכתן על־ידי זו נגרמה כלשהי, תעה

ב וטוניסיה מארוקו ממשלת של ברורה
זה. צעד

 שבועות לפני עד אמונה. שד סופה
העצמ המגרב מדינות שתי התנגדו מעטים

 ה־ השיחרור חזית להצעת תוקף בכל איות
 מלך גם גולה. ממשלה להקים אלג׳ירית,

 מפני נרתעו הטוניסי בורגיבה וגם מארוקו
 קמה שהיתר, ברגע כי בצרפת. כזו התגרות
 הערבית דעת־הקהל היתד, אלג׳ירית, ממשלה
 — בה להכיר השליטים שני את מאלצת

 צרפת, עם היחסים לניתוק גורם שהיה צעד
 הניתנת הניכרת הכלכלית העזרה והפסקת

כל מבחינה המפגרות אלה, ארצות לשתי
פאריס. ממשלת על־ידי כלית,

 אלה ארצות ששתי לכך, הראשון הרמז
 אל־ ממשלה הקמת לגבי עמדתן את שינו

ביק וטוניסיה מארוקו בעקיפין: ניתן ג׳ירית,
 עד הערבית. הליגה כחברות להתקבל שו

 בשתי בצמרת רתחה שבועות כמה לפני
 לשמש יוכלו הן כי האמונה, אלה מדינות
 מעצור הערבי, בעולם שלישי כוח של גרעין
 כתן את אשר הנאצרי לאימפריאליזם ורסן

לנחש. יכלו לא המשוער התפשטותו
גבו בתוך הלאומנית התסיסה התגברות

 באלג׳יריה פתרון־פשרה כל וחוסר לותיהם
 5ה־ מוחמד ואת בורגיבה את לבסוף דחפו

 הלאומנות גג תחת כסאותיהם את ;להציב
אל־נאצר. עבד של העקרה־במקצת

 קהיר רדיו ידבר כאשר הסימנים, כל לפי
 האוקיאנוס מן אחת, אומה על הקרוב בעתיד

 אלה יהיו לא הפרסי, למיפרץ ועד האטלנטי
 שואף- של מתוכן ריקים התרברבות דברי

פרסומת.

1095 הזה העולם

אמנות
הקלעים מאחורי

אס שד תפקיד
 תיאטרון של פעילותו שנות ארבעים

 כפתיחה עם. ברוב השנה יוחגו הבימה,
מ הצגתו את הבימה הנהלת יעדה לחגיגות

ה שחקניו עם הדיבוק, המחזה של חדש
 במוסקבה. הבכורה הצגת מימי עוד מקוריים

ימ המנוח בן־חיים השחקן של מקומו את
 את רובינצ׳יק, ישראל הצעיר השחקן לא

ו וורדי דוד לסירוגין יבצעו הצדיק תפקיד
 ישחק חנן של תפקידו ואת פינקל׳ שמעון

האדמיניסטר מנהלו לשעבר וזרשבר, ארי
 שתופיע רובינא, חנה התיאטרון. של טיבי
 לאה, של בתפקידה הדיבוק בימת עול שוב
 ל־ אחת לסירוגין, בהופעות מסתפקת אינה

 תבעה היא זו. הצגה במסגרת בערך, שנתים
ה ומהנהלת הריפרטואר מתעדת מכבר לא

תפ שיכלול מחזה, להצגה להעלות תיאטרון
 נראה ישראלית. ואשד, אם של מתאים קיד

והנו זו דרישה קיבלה התיאטרון שהנהלת
 במילוי בקדחתנות עוסקים כבר בדבר געים

 אחד על דבר של בסופו שתוטל המשימה,
 לחבר יתבקש אשר הישראליים, המחזאים

הראשו לשחקנית במיוחד המתאים מחזה
ה ״דחוס . . . הישראלי בתיאטרון נה

 ו־ בקר, ישראל של בבמויו מדרגות״,
 הבמאי של בבמויו לאריסטופנם ליזיסטראטה

הרא המחזות יהיו ו^לנאקיס, מינוס היווני
 זיו; חגיגית בשנה' בבכורה שיוצגו שונים

 חנוכת הבימה: של אחרת חדשה תוכנית
 להצגת שישמש הבנין, בעורף הקטן האולם
 צופים 300 של קהל בפני נסיוניים מחזות

 אהל בתיאטרון יביים מחזות שני . ..
 לרוח נערה אסיאו: אברהם הבמאי המתחדש

 מאת זה־בלאק ואפולו או־ביי, אנדריי מאת
ש מבטיחה התיאטרון הנהלת ג׳ירודו. ג׳אן
 להצגה מוכן יהיה אלה מחזות משני אחד

 אנגלי תיאטרון . . . אוקטובר בראשית
 אג־ עסקנים קבוצת בישראל להקים מנסה

 בו במקום יצליחו כי הסבורים גלו־סכסיים,
 וזי־ ונשיאת ברחה סטנלי קודמיהם. נכשלו

 תמיכתם את קיבלו זיו רבקה העולמית צ״ו
 ארצות־ שגרירויות של לפחות, המוסרית

 את בקרוב להציג ומתכוננים וקנדה הברית
 ב־ הארטוג, דה יאן מאת האפריון מיטת
ש אלי1היש הבמאי קילוס, היי של במויו
 בישראל, ישיבה .שנות מחמש יותר אחרי
 שולט אינו מארצות־הברית, שעלה אחרי
 התיאטרון מייסדי העברית. בשפה עדיין

ישמ האנגלית בשפה הצגותיהם כי סבורים
 האנגלו־סכ־ העולים בין תרבותי גשר שו

 גצי פעת1וו . . . ישראל לתרבות סיים
 סוכות, המועד בחול בישראל, תקיים חון

 מסיור מכבר לא שחזרה הגדנ״ע תזמורת
אח אירופה וארצות בלגיה בהולנד, מוצלח

 בה התוכנית באותה תופיע התזמורת רות.
 י* דז׳יגן . . . האירופי בסיור הופיעה

ש למרות באידיש, שוב יופיעו שומכר
 מכריזים הם שלהם חדשה תוכנית כל לפני

 יופיעו הפעם בעברית״. הקרובה ״ההצגה על
תיא של ■ד,פטורד,.־ממיסים תוכניתו במסגרת

 בקטעי תוכניתם את המלודה פרגוד, טרון
 תפאורות את . . .: בעברית הומור
ה בהתיאטרון בקרוב שיוצג האבן, מלאן

אח על לראשונה התיאטרון בונה קאמרי,
ל כולה העבודה את למסור במקום ריותו,
 התפאורה עבודות את מבצע שהיה קבלן,
הקאמרי. ש|ל קיומו שנות 14 במשך

תדריך
ו הבידור מאורעות על ד,זד,.ממליץ העולם

הארץ: ברחבי השבוע המוצגים האמנות,
ל • ל ה כג ר הקאמרי) (התיאטרון חגו

ה המיתולוגיה גיבורי על עליזה הצגה —
 המיתולוגיה סיפורי את ההופכים יוונית,

 בן־לוזי המחזאי של בעזרתם למיטלוגיה,
 בתיה פורת, אורנה פלוטקין. גרשון והבמאי

ידין. ויוסף בן־יוסף אברהם לנצט,
ח • ת ר ם מ ה א ר  מדהימה 65ה־ בת ג

הטהו המודרנית האמנות חובבי את אפיזלו
במבוכה. מעריציה את ומעמידה רה,

לי, • קו  האיטלקי, הבובות תיאטרון פי
ל השלישי בחודש בישראל עדיין סובב

 ובהנאה בתדהמה מסחרר כשהוא הופעותיו,
וקטנים. גדולים של ראשיהם אמנותית

ר • ב ר אל ד קי סמבטיון) (תיאטרון ה
ה חובבי ואל מוגרבי קירות אל מדבר —

והסאטירה. הומור
• . . . פ ו ו ה רנ ב ה — ירוק) (בצל ע

ר מבטיחה הבצלצלים של החדשה תוכנית
קודמתה. הצגות 200 אחרי בות׳
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ח ך | לע^גידיס^ ?מחזח/ טוו
י ק . כ

יסודיים בתי־ספר לבוגרי — כיתות
ערב

 תיכוניים בתי־םפר לבוגרי מיוחדות כיתות
ם י ס ר ו ם ק י ז ר ו ז ם מ י ר ג ו ב מ ל
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