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 5 מס׳ השומר רה׳ תל־אכים
12 נחלת־כנימין רה׳ פנת

ד .שפוד ח ז י ח ס ק ס פ ה ל

קרחות ומניעת שערות נשירת
ה .1 מאפ׳*יר: ת הפסק ט ל ח העבירה ׳*יל מו

 חד׳*י ׳*יער ה*גמחת ,2
ת מורה אחריו  ׳*יל כמקרה - ג

, אי ה ח ל * ר ה ז ח ו ף י ס כ ה

ס י ע י ב ו ס ו ק י ט ט ס ד ק ר
נהלת , א. סר בה וקוססטיקאי רובין מדופלם בי

, כ י כ א ־ ל ל. - 2 פיגסקר רחוב ת 22128 ט

תורכיו! איומיו/
 ״העולם על מנוי והוא בניכר. ישראלי נמצא בה גם

 דו״ח לו המוסר הישראלי, החדשות שבועון הזה״,
בשבוע. שבוע מדי במולדתו המתרחש על ומלא נאמן

ספרים אמנות
הקלעים מאחורי

ת1הע י נ ק ה ח ל פ ר נ בו ל
 הבימה, הנהלת הנהיגה מעודד תקדים

התיאט בין היחסים הבראת לקראת בדרך
 הבמאי את הזמינה היא עצמם: לבין רונים

התיא של האמנותי מנהלו פלוטקין, גרשון
 הציבורית ברעדה חבר להיות הקאמרי, טרון

סי . , . הבימה ליסוד השנה 40 לחגיגות
 פיטר הבמאי את הביא כתערוכה קור
 הפסלת של הזמנתה בדבר להחלטה, פריי

 של התפאורה בעבודת להשתתף אודם זהבה
הפס בתערוכת שביקר פריי, האבן. מלאן

 לשעבר שמיר קיבוץ חברת אודם, של לים
 התרשם באיטליה, השתלמות משנת שחזרה

 לצרכי פסלים כמה אצלה הזמין מעבודותיה,
 . . . בבימויו עוסק שהוא המחזה תפאורת

שי ליפוביצי, מרסל הצרפתי הבמאי
ל מנת על שמחת־תורה, אחרי לישראל גיע

אימפרו הערב המחזה של בביומו התחיל
 בשעתו כתב הקאמרי, בהתיאטרון ביזציה

 המחזה של הצרפתית להוצאה ההקדמה את
 , , . שמיר משה מאת בני־אור מלחמת

 סמבטיון לשחקנית ארעה עכודה תאונת
 עתיק, מים לבור שהחליקה אלמגור, גילה

 לצאת הצליחה בצפת, ההצגות אולם בחצר
 שמנהל בשעה ורק נואשות צעקות אחר ממנו
 כשהבחינו לחפשה, יצאו והשחקנים הבמה

 שש להגיש חייבת היא בה בתמונה בהעדרה
 . . • הובא לא והתה — לבמה תה כוסות
ה הקאמרי, בהתיאטרון המשכר פליט
 לארצות־הברית שיצא לביוש, זלמן שחקן

 לישראל. עתה חוזר המשבר, של בעיצומו
עבו לתפקיד דואגת כבר התיאטרון הנהלת

. רו .  מעניינים מזרחיים נושאים .
 שמטרתה הירושלמית, מסכות להקת את

 מן בעיקר יהיו שנושאיהם מחזות ״העלאת
ה של הראשונה בתוכנית המזרחי״. ההווי

 יותר מעמד להחזיק המקווה החדשה, להקה
 למצוא אפשר הירושלמיות, קודמותיה מכל
ו מסים הוגו, ת־יקטור מאת הפמוטות את

 מאת השגעון ונהר גל בנימין מאת מגבעות
ב מוצג הרביעי המערכון אל־חכים. תופיק
 . . מהמלחמה ׳המתעשר הערבית, שפה

 שחקנים ישראליים, ומדינאים סופרים
 במערכוני שמותיהם את ימצאו ועתונאים,

 החדשה תוכניתה יעברנו! הופ... בפזמוני או
 הג׳ונגל במערכון בצל־ירוק. להקת של

של יצירתו פרי הכושים, צועקים מתעורר

מקור
•מים היו

ספ - כנען (חביב הכריטים כצאת
 ארץ־ישראל את עמודים) 280 — גדיש רי

מעניי אנשים להרבה היו שנים עשר לפני
 מגלה אלה את מעניינות. חוויות הרבה נים

 (צלב חביב הארץ איש ותיק, עיתונאי־סופר
אח זה. בספרו כנען, בארץ־ישראל) הקרס

כגון: אמרות־כנף, — מהחוויות דות
 שו־ הבריטי החוץ שר בוזין, ארנסט •

 עשינו מה אתה ״היודע לביג׳י: נא־ישראל,
 אותו קברנו שלבב? מארקס קארל למען

 בו אשר הלונדוני (בית־הקברות בהיי־גייט
 זאת לעומת אבל )1883ב־ מארקס נקבר

 (מיליונר שלכם מארקס לסיימון איפשרנו
 הכל־בו חנויות שרשרת בעל אנגלו־יהודי,

מיליונים.״ לצבור מארקס־את־ספנסר)
ה בימי האו״ם מזכיר לי, טריגווה •

 נחום לד״ר ארץ־ישראל, חלוקת על החלטה
 (כיום שרתוק של פניו ״הבעת גולדמן:

הנ גורמת שרת) משה לשעבר ראש־ממשלה
 מצב־ לפרוזדור.״. אותו הוצא לערבים. אה

 היהודים השלימו כאילו רושם עושה רוחו
מפלה.״ עם

אחרים: זכרונות פניני ויסקי. כקכוק
ל גולדמן נחום לד״ר הציע שרת •
 התפי את מסר באו״ם, ישראל כנציג כהן
גולדמן. של סירובו אחר רק לאבן קיד

 הראשון, הנשיא אלמנת וייצמן, ורה •
ה המדינה כי כך על היום עד מצטערת

יהודה. ולא ישראל נקראה חושה
 ויסקי בקבוק על התערב חושי אבא •

חי של הבריטי (המפקד סטוקוול גנרל עם
 את יכבשו היהודים כי )1948 באביב פה

 חצוף ״הנף (בטוקוול: שעות 48 תוך חיפה
 וחצי הדיביזיה עם אני חושי. מר וקל־דעת,
 זאת לעשות אוכל לא לרשותי העומדות

ימים.״) משבוע בפחות
הוויסקי. בבקבוק כידוע, זכה, חושי
ה היא משעשעת פחות כסף. ״ך תג
 מפעל מייסד נובומייסקי, משה כי עובדה

 על־ 1948 במאי 14ב־ דוזקא נדרס ים־המלח,
 מוגר- כיכר ליד אלמוני רוכב־אופניים ידי
ה ארבעת את לבלות נאלץ בתל־אביב, בי

 אחר- אותו בבית־חולים. הבאים חודשים
האישי ידידו נובומייסקי, היה הצהריים

כפעולה ירוק״* ״בצל בנות
!״ ג־רל־ד־ה ! ״ג־ו־ל־ד־ה

 בשעה ג־ו־ל־ד־ה!״ ״ג־ו־ל־ד־ה! בן־אמוץ: דן
 בימים אתו יחד היוצא חפר, חיים שידידו

 (״ג׳ורי״) בחיים מתגרה לארצות־הברית, אלה
אחרים. ובאישים הכנסת בחברי גורי׳

תדריך
ו הבידור מאורעות על ממליץ הזה העולם

הארץ.• ברחבי השבוע המוצגים האמנות,
ה כגלל • ר הקאמרי) (התיאטרון חגו

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

למיטלוגיה.
ר אל דבר • קי סמבטיון) (תיאטרון ה

ה חובבי ואל מוגרבי קירות אל מדבר —
והסאטירה. הומור
פ... • ה — ירוק) (בצל עברנו הו

ר מבטיחה הבצלצלים של החדשה תוכנית
קודמתה. הצגות 200 אחרי בות׳

 למטוס בדרכו עבדאללה, המלך של הותיק
 בא־ גלאב עם לפגישה להביאו צריך שהיד,

 על לחתום כדי הירדני, הלגיון מפקד שא,
 ולפתוח ים־המלח, מפעל לניטרול המסמכים
לישראל. ירדן בין שלום לברית בשיחות

 כללי קונסול של גורלו היה גם נעים לא
 הטרום־ פולין של זה — אחר ירושלמי

 את שנטש הולאניצקי, ויטולד קומוניסטית,
 של בכיר כפקיד בירושלים ונשאר מולדתו

הו לח״י אנשי הבריטית. האדמיניסטרציה
 החשד תחת ,1948 באביב להורג אותו ציאו

 הערבים. לטובת העברית בירושלים ריגל כי
 ספר בידו שהיה העובדה אותו הצילה לא

 של לבבית הקדשה עם כסף בכריכת תנ״ך
 כאות שטרן, (יאיר) אברהם לח״י, מייסד
בשע הולאניצקי שהושיט העזרה על תודה

 על־ידי אומנו עת המחתרת, ללוחמי תו
הפולני. הצבא בבסיסי פולניים קצינים

עפרי. יזנח קשי, עליזה הנדל, נחפח •
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