
ם צלם חשבוננו!!! על בצבעי
 צבעוני סרט חנוכה כשי תקבל דצמבר חודש במשך

ם נ י ח ל לנו שתמסור צבעוני סרט כל עבור ב
 תזמין באם תמונות. 30 לפחות ממנו ותזמין פיתוח,

 זכוי, תלוש מאתנו תקבל תמונות, 30מ־ פחות
הבא. לסרט לצרפו שתוכל

״קולוריוג" פוטו
תל־אביב ,231666 טלפון ,66 גבירול אבן רחוב

 יהודית-ערבית לאחווה הישראלי הנוער ועד
חיפה פני!?
 חמישי, ביום שייערך לסימפוזיון הציבור את מזמין

 ,58 מוריה רה׳ ״פת״, בקפה בערב, 8.00 בשעה ,8.12.66
הנושא על

 — הצבאי המימשל מנגנון ביטול
? המימשל ביטול

 בהשתתפות
 גונן יוככד

ארנפלד דויד
___________________טיגון חיים

השפוץ מרכז
 ומוזאיקה בגין עבודות סוגי כל מקבל

 בנין ונגרות מסגרות
וטסטים פלסטיק תריסי

 (בחצר) 14 שינקין רחוב תל-אביב,
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 השתחררי מסוימים בימים
 טמפמי בעזרת נעימות מאי
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ספרים
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־ד1במ־\דל־ד הצגת־בפורה
 הציונית; (הספרייה חסימה כראשית

 ניגש צמח לזרוביץ׳ דויד נחום עס׳) 408
 ואמר סטניסלבסקי סרגייביץ׳ קונסטנטין אל
 יפרע כך הביסה! בהקמת לי ״סייע לו:

הע אשר ישראל, לעם חובו את התיאטרון
ה לכל גדולים ושחקנים במה אנשי ניק

עמים.״
 והורה מאד התרשם סרגייביץ׳ קונסטנטין

 בגרטיונוביץ׳ ייבגני המצטיין, לתלמידו מייד
 מן לעברית המורה לעזרת לבוא ואכטנגוב,

 על הגדולה למוסקבה שבא הקטנה, העיירה
העברי. התיאטרון את בה להקים מנת

 שייך כבר הבאות השנים 50ב־ שקרה מה
 (שנפטר צמח נחום נכנס אליה להיסטוריה,

 התיאטרון כאבי בניו־יורק) שנים 27 לפני
העברי.

 ה־ בן צמח, הר־הצופים. עד דכיר
 סבל לא פלירט, שנא (״הוא המרצין ,30

 צרות־ ולא נופת־צופים אהב לא מעלי־גירה,
ה את יסד אופק״)

 אך במוסקבה, בימה
 הצגות־ על חלם

 במיגדל־דויו בכורה
 בנוי ״דביר ועל

ר,ר על תכלת שיש
ד,צופים.״

הת לא זה חלום
 שצמח אחרי גשם.

מע החזיקו והבימה
ב שנים עשר מד

 הסובייטית, מוסקבה
ב למסע יצאו הם

וארצות־ד,ב אירופה
ה נפרדה ושם רית

 נראה לא צמח של היחיד שלטון חבילה•
 נשאר והוא ארצה עלו הם הלהקה, לחברי

בארצות־הברית.
 הבימה לראשות לשוב ניסה אמנם הוא
 בידו. עלה לא הדבר אבל השלושים, בשנות
אח במשרה לזכות הצליח שלא כשם בדיוק

 מנהל משרת לו, הובטחה כן שדווקא רת׳
המנדאטורי. השידור שרות

שנש מה כל דכיאליק. שחור דחם
 נחום גינת היא צמח של מזכרו היום אר

 בתל־אביב הבימה בניין ליד הזעירה צמח
 של במוסקבה הבימה על סיפורים וכמה

 הציעה העירונית המועצה המהפכה: ראשית
 לתיאטרונם כבניין נטושה כנסייה לשחקנים
 כאשד ביאליק, נחמן לחיים העיקרי והכיבוד

 של פרוסות היה ,1921ב־ הבימה את ביקר
שחור. לחם

תכדת בצבע מלט
 הו־ ׳שולמית (מאת האחרון כחודש

 הסיפורים 11 ענז׳) 176 דגה; הוצאת אבן;
 המשוררת־הסופרת של והמצויינים הקצרים
מצטיי נרחבת, חיים יריעת מקיפים הראבן

 החל טיפוסים. ותיאור עלילה בבניית נים
 בל בפני ד,״משתחווה הגיבורות אחת מאב

 לחברה־הטו־ ועד מלצר״ היד, כאילו הבריות
הגבי היו בה השואה, לפני ורשה של בד,

 הדורים תחתונים על מאד מקפידות רות
 תאונה חלילה לך שתהיה לעצמך (״תארי
 שתחתוניך ויראו אותך ירימו זרים ואנשים

מ ותמותי העיר לשיחת תהיי פשוטים.
בושה״).

 סיפוריה את המאכלסים אחרים טיפוסים
 בחדר־האמ־ המתעמל הגבר הוא הראבן של

ה השוטר לאשתו; להפריע לא כדי בטיה
 והרכיב טובה לו שעשה לנהג רפורט רושם
 חרוזים המחבר התינוק־החרזן בגשם; אותו

 בצבע / מלט לד (״קנה הקל לגל מסחריים
הדלת״). את צבע / תועלת וליתר / תכלת

שחיב הראבן, כתולה?״ עוד ״את
ב חייה שש, בגיל הראשון שירה את רה

ופר עצי־פרי מוקף בבית תל־אביבי פרבר
 ובתה לבנה מזמנה ניכר חלק מקדישה חים,

 במלחמת קרבית כחובשת עביה הקטנים.
 (סיד־ כעיתונאית־חוקרת ונסיונה העצמאות

 עיגנו החודש) פורסמה החינוך על רתה
 בסיפור כמו הישראלי. בהווי היטב אותה

 את שואלת האם בה הפלמ״ח, נערת על
 לחופשה, הביתה בואה מוי הפלמחאית,

בתולה?״ עוד ״את
 מכל יותר למחשבה חומר המספק הסיפור

 זוג של הפגישה מעשה הוא אחר סיפור
ה במרומי גרמנים זוג עם צעיר ישראלי
היש הצעירה מדווחת השווייציים. אלפים
 (הגר־ ״היא שונא־הגרמנים: לבעלה ראלית
 נחנקה, כמעט שלה, במחוך נתקעה מניד,)

 מד, אז הרוכסן... את שאפתח לי וקראה
. להגיד יכולתי . ה.  שישה הרגתם אתם ל

הרוכסן?״ את אפתח לא אני אז מיליון...

צמח

1527 הזה העולם30


