
וזוהר כדטדנוב וזוהר, כוכמן קלצ׳קין, :הכלתי־תיאטרליים הצילומים שלושת
הקהל בנוכחות ביותר, הדרמסיים ברגעים אם כי חסר־מתח, ביום על־ידי לא

אנשיםהווי
גייסט יי ווי זע

 העיריה מועצת החליטה באר״שכע, 1ך
 כדי השבועית ישיבתה את לדחות •4

 בו במועד לחזות, המועצה לחברי לאפשר
 דדי־ בהצגת הישיבה, להתקיים צריכה היתה

ושומכר. גאז
★ ★ ★

התשוקות אוטוגוס
 התנועה, משטרת סמל רדף חדרה, ך*
 מופרזת, במהירות שנסע אוטובוס אחרי ^

 עוד מופרזת במהירות נסע להדביקו, ניסה
ונפצע. התהפך יותר,

★  ★  ★
רטוב קלסי

•  ליב־ מורים שמע מערב־צרפת, בוזכיל, ף
במ הזקנים במושב הגר ,60 בן ריק, !■1

 בבחירות, נכשל פראנס מנדס סייר כי קום,
וטבע. בריכה לתוך קפץ

★ ★ ★
לך ואשמור לי שמור

א ב, • כי א לי  לבדוק לילה שומר ניגש ת
 על אופניו את השאיר בחצר, מחסן •4

 נגנב ולא שמור המחסן כי נוכח המדרכה,
 את גנב אלמוני כי ומצא חזר דבר, ממנו

אופניו.
★ ★ ★

בתמונות התנ״ך
 המקומית המועצה החליטה נס־ציונח, ך*
 סקצית למען התרמה במפעל להתחיל 4

 תנ״ך חידון עריכת על הודיעה הכדורגל,
כדורגל. לחובבי מיוחד

★ ★ ★
מודרגים זמניס

•  למרחב היומון פירסם תל״אכיב, ף
המס תמונות, לשתי ארוכה כותרת

 צ׳ארלי של בדמותו ההבדלים את בירות
 את פירסם לא הבד, ועל במציאות צ׳אפלין,
עצמן. התמונות

★ ★ ★
קוגהו שור יודע

 שודדים שני כאשר בריטניה, לוגדון, ך*
לו פ תנ ה  בראון,-ישב נורמן השוטר על ^

 על שנים החמש בן שלו המשטרה כלב
 אדונו. את מכים כיצד והתבונן המדרכה

★ ★ ★
הגרהאודים

 10 בני ילדים שלושה ניסו הרצליה, *א
 במכוניתו הדלק ממיכל .בנזין לגנוב ,4
 לפידיהם את בו למלא כדי רוזן, אברהם של

 באש שעלתה המכונית את הציתו הבוערים,
כליל. ונשרפה

ת דלרו ה או סנ אוכר
 לתפקיד שנתמנה אחרי מיומיים פחות

 טולי* משה יעקב הרב גילה הדתות, שר
 של צפויים הבלתי הצדדים מן כמה דאגו

 לטקס ללכת שהתכונן שעה החדש: מקצועו
הבכי הפקידים אחד של בנו של בר־המצווה

 הרב לפתע הוזעק תל־אביב, ברבנות רים
ב המתרחש על הממשלה של דחוף לדיון
 אשתו גילתה שעה אותה . . • סוריה גבול
 נוהגת היא כי טולידאנו, מזל הרב, של

ה מכשירי לשני להאזין קרובות לעיתים
 להאזין נוהגת היא בעיקר שבביתה. רדיו

 קריאות . . . ותורכיים מרוקאיים לשירים
 שנערך הדיון את אפיינו משעשעות, ביניים

 תנועת ראש האשים בו בכנסת, השבוע
 הממשלה, ראש את בגין מנחם החרות

 כאשר ניסים. הראשי הרב כלפי מזלזל ביחס
 אתה ״כאשר הממשלה: לראש בגין קרא

 מעל נעליך של הראשי לרב מכתב מכתיב
 עקיבא מפא״י ח״ב אותו שיסע רגליך,״

 ענה בסנדלרות?״ שיעור זה? ״מה גוכרין,
 שיעור זה ״לא, בהיר: אריה מפא״י ח״ב לו

 דויד הממשלה ראש גם . . . באופרה.״
 מצב להרמת חלקו את חרם בךגוריץ

 חלק הקדיש כאשר הכנסת, חברי של הרוח
 כינה ביג׳י הרצל. זאב לבנימין מדבריו

 זאב את ותיאר הרצל, סיודור בשם אותו
 ביותר, .הגדולה ״האישיות בלעג: ז׳בוטינסקי

ה בראשית וחיה 19ה־ המאה בסוף שקמה
 שנים״ ארבע רק ובישראל העשרים, מאה
. .  גילה... פרלשטיין שלמה הצ״ב ח״ב .

 שח״ב שעה מתגעגע. הוא למה זאת לעומת
 הפירוש כי טען, מיקונים שמואל מק״י

 .מחזיר יהודי, מי..הוא לשאלה, הדתיים של
 פרלשטיין לעברו קרא הביניים, לימי אותנו
הסוחרים: התאחדות ראש כיושב גם הידוע

 פחות • . . טובים״ ימים היו דוזקא ״אלה
 אידוב הפרוגרסיביים ח״ב היה שמח

 ספסלי על ישבו לנאום עלה שכאשר חבהן,
 הכהן אידוב העיר אנשים. שני בדיוק הכנסת
 ״אני הפרוטוקול: את שרשמה הפקידה לעבר
 ישמש הנואם כאשר לזמן נגיע שלא .מקוד,

 הראש יושב מכך נעלב לעצמו.״ שומע גם
 אל ״בבקשה, שנזףבהכהן: רוקח ישראל

 מעניין סיפור . , . ראש״ היושב את תבטל
 מנהל סיפר הישראלי הרכש פעולות על

 ,״1950 ״בשנת פרס. שמעון משרדהבטחון
 לנו למכור בבקשה לקנדה ״פנינו פרס, סיפר

 0,5 כבדים ומקלעים ליטראות 25 תותחי
 התותחים את לספק הבטיחו הקנדים אינטש.

 זמן כעבור המקלעים. את לספק סירבו אבל
 הקנדית, הממשלה חברי הסיבה: התבררה

 רובם היו לאישורם, הובאה העיסקה אשר
 היו לא לכן הראשונה. העולם מלחמת ותיקי

 ליט־ 25 בני התותחים של במהותם בקיאים
 לעומת השניה. העולם מלחמת ילידי ראות,

 שלא מאחר המקלעים את להכיר הטיבו זאת
 בחיפוים, להסתער מהחפירות יצאו אחת
 סרבו לכן תוקפני. התקפה נשק בהם וראו

הצילו תערוכת מבקרי בין . . . למכרו״
 סוקולוב, בבית שנערכה הביסה, פני מים
 ירון, ואברהם מירלין יצחק הצלמים ידי על

 ״שלושת לקביעת בזק משאל השבוע נערך
ה ביותר״. תיאטרליים הבלתי הצילומים

ד (הביצה) קלצ׳קין רפאל תוצאה: ה  י
 סנש), (חנה זוהר ומרים כרטונוב שע

 כרים־ (אנא זוהר ומרים כוכמן נחום
 מביתן מיוחד, טעם היה זו לבחירה טי).

 תצלומי שאת בכך מתגאה הצלמים שצמד
 בכל כנהוג שלא עורך הוא התיאטרון,

 חסר ביום ידי על לא בארץ: התיאטרונים
של ביותר הדרמטיים ברגעים אם כי מתח,

המס* <ןי1ס9
 מחליפים, אנו שכנינו ״עם פרס: שמעון הבטחון משרד מנהל •

שגרירים.״ במקום פגזים בינתיים״
 לפרוץ עומדת חדשה ״סערה :ויניצקי (״נץ״) יוסף הפיליטונאי •

כשר.״ יבשר בקופסות ארוזים היו לא בדואר שנתפסו המוברחים השעונים — בכנסת
 כפדרציה בעצמה מתנהלת הנוכחית ״הממשלה :סרלין יוסף הצ״ב ח״ב •

 קטנטנות, אחוזות ויש קטנות אחוזות ויש גדולות אחוזות יש אחוזות. בעלי של
האחוזה.״ בעלי מאחורי שעומד הפוליטי הכח לפי הכל

כדורעף, יש כדורגל, ויש כדורסל ספורט לנו ״יש הכהן: אידוב ח״ב •
-ץ' בכנסת.״ כדור־פה, ויש

עצה לי ״־ש הדתית: המפלגה לחברי כן־גוריון, דויד הממשלה ראש •
 על יחליטו שהם אדוקים, יהודים מיליון תביאו במדינה. הדת את תשליטו איך

בשולחן־ערוך•״ שכתוב מה ואעשה מאושר אהיה אני כקונסטיטוציה. שולחן־ערוך
האמרי ״העתונאים :ניקסון ריצ׳ארד הכרית ארצות נשיא סגן •
 היא ביותר הטובה השיטה תשובה, ממך להשיג כדי כי לעיתים, סבורים קאים
אותך.״ לקלל
 פירנדלו: של אימפרוביזציה הערב הצגת על ישראלי, שמעון השחקן •

לא!״ — ״פירנדל
...................—

 באולם. היושב הקהל בנוכחות ההצגה,
★ ★ ★

ג״. י.3ל בחינה
 ה- לכתב ציפה הרגיל מגדר יוצא בילוי
 השבוע שחזר כהן, פול פוסט ג׳רוזלס

 את במטוס פגש הוא אל־על. במטוס ארצה
 מהדרך חלק עמה בילה ארנול, פרנסואז

 . . . הפסיד הוא רמי. ג׳ין הקלפים במשחק
 עצמה ארנול פרנסואז הפסידה זאת לעומת
 בין לה חיכה התעופה בשדה אחרת. מערכה
שבו בעל של בנו קומורוב, מנוח השאר

השמו מיוחדת בעניבה שהצטייר קולנוע עון
 ובנערה צרפתיות, כוכבות לביקורי עמו רה

 הכוכבת עם יחד אותה לצלם הבטיח שלה
הכו את להציב מנוח ניסה כאשר ארנול.

 לכך התנגדו ביחד, ילצלמם נערתו ליד כבת
 בזרועה. אותה משכו ארנול, של מלוויה

 בזרועה ארנול את משך. וזיתר, לא מנוח
 היווני הבמאי . . . חזרה ומשכה השניה

 את עתה המביים וולונקאסיס מינוס
 רצונו, את הביע בהבימה, ליזיסטרטה המחזה

 בנסיון ביג׳י הממשלה ראש את להעמיד
 יוזניח יודע שביג׳י ששמע אחרי חמור.

 כדי עמו להפגישו ביקש הוא עתיקה,
. זו בשפה ידיעותיו את לבחון . מבק .

 לשופטת השבוע היו במינם מיוחדים רים
המבק שמיר. מינה התל־אביבית השלום

 לחזות שבאו סמבטיון, תיאטרון חברי רים,
 להתכונן כדי משפט, מנהלת השופטת כיצד

 בהצגתם שיוצג המשפט בשם למערכון
 כנראה תמלא השופטת תפקיד את הבאה.

 . . • ללהקה שהצטרפה שני שושנה
 בתל־אביב החגיגית הבכורה הצגת בשעת.

 הסרט שבוע במסגרת הנאהבים, הסרט של
 על קטנה מהורה לפתע התרחשה הצרפתי,

ש האירופי, הקטע בשעת זה היה היציע.
 בארץ, להצגה הצנזורה התירה טרם כמוהו

 פעילות בכמה בסרט הנאהבים זוג נראה בו
 חשב לא מהקהל שחלק ואינטימיות ארוכות

 הקטע, באמצע בהן. להשתתף רשאי שהוא
 ועזבו כבתים אנשים מספר לפתע קמו

 לשאת היה יכול לא מקומותיהם. את ברעש
 למרחב, של הקולנוע מבקר זאת התנהגות

 ״אתם בעוזבים: בקול שגער עפרון, רם
אז צפירת . . . קולנוע״ זה מבינים, לא

תוש את שעבר בשבוע העירה מחרידה, עקה
 עיר של ביותר השקטים הרובעים אחד בי

ש התברר הוליבוד. האמריקאית הסרטים
 ברחובות שרדפה משטרה, מכונית זו היתר,

 חסרת ולבנה רחבה מכונית אחרי .הרובע
 החניה ממגרש נגנבה אשר אחרון, מודל גג,
ל השייכת המכונית זו היתד, חנתה. בו

 מנהלי שני שיבה וגדליה ברמץ יונתן
 להופעה שנסעה הישראלית, המחול להקת

 הלהקה סוליבאן. אד של הטלביזיה בתכנית
 מכוניות שלוש שכרה בהוליבוד, עתה החונה
 המשטרה. הוזעקה המכונית וכשנגנבה כאלה
 הגנב, את לתפוס המשטרה הצליחה כאשר

 בעיר, הגונה אזרחית היתה שזאת התברר
 במכוניתה המכונית את בטעות . שהחליפה

מגרש. באותו שחנתה הסוג, מאותו היא

110613 חזה העולם


