
 העברי ליישוב ראשוני תרבותי מאורע תה
עב פועלים חג. עשתה יפו בארץ־ישראל.

 שירכו ופתח־תקוה מראשון־לציון ריים
ה תושביה יפו. בואכה בחולות רגליהם

 הגיעו זכרון־יעקב מושבת של ראשונים
 אולם את האירו לוקס פנסי בדיליג׳אנסים.

 יפו־תל־אביב, גבול על לבנות הגימנסיה
במקום שוכן (כיום ההצגה. התקיימה בו
קו חרדת שררה באולם !).שלום מגדל —

 שחקנים עברי מחזה — בכדי ולא דש•
 השחקנים, כל !העברית ושפה — יהודיים
 יום לאחר לבמה הגיעו ליזה, את להוציא
 עבד (גנסין בבנייה או ביקב מפרך עבודה

 הבמה חזון ראשון־לציון). ביקב כפועל אז
למציאות. הפך העברית

 יומיים,״ לאחר ירדה ההצגה כי ״העובדה
 פורשה ״לא בחיוך, הזקנה הגברת מספרת

 בארצנו וחלילה. חס הצלחה, כחוסר אז
 ליותר מקום עדיין היה לא אז, הקטנטונת,

 לשלום היחוס כשהצגת הצגות. ערבי משני
רצופים ערבים שלושה מעמד החזיקה אש
ושמחה.״ הנפש צהלה —

כ היומית בעבודתם המשיכו השחקנים
 לשינון מתאספים היו ערב ולעת פועלים,

 אמצעי ללא היחידה היתה ליזה תפקידיהם.
 משכורת לה תינתן כי הוחלט מחייה..כך

 אוטומטית אותה הפכה אשר — חודשית
 בארץ- הראשונה המקצועית לשחקנית

ישראל.

 שמונה
שפות

ב ף*  :העברי התיאטרון מגדולי ככסין, ת
 קרשי על הראשונה השחקנית היתד, ״זו ^

 משחק שהראתה הארץ־ישראלית הבמה
 היצירה מן בו שהיה אמנותי משחק אמיתי,

 יקר שנכס הרגשה לנו היתה התיאטרונית.
לשמירה.״ לנו נמסר מאד

 י.ח. — יפו של הצעירים האינטילגנטים
 — צ׳צ׳קם ש״י אהרונוביץ, יוסף ברגר,

 יוסף וד״ר — מיודענו עגנון הוא הלא
ב הכישרונית לצעירה כולם דאגו לוריא,
 ישבתי ״שעות ליזה: נזכרת עברי. חינוך

 הוא ברנר. חיים של בחדרו הרצפה על
 בפני לקרוא נהג הוא כלאחות. לי דאג

 שעות והגה כתב ובעצמו ושירה, מחזות
 יודעים, אינם היום אנשים שעות. גבי על
בעמי לכתוב נוהג היה צ׳צ׳קס רק לא אך
כך.״ נהג ברנר גם — דה

 עדיין היה התיאטרון בה בתקופה
לשחק ליזה של נפשה חשקה — פלא

־ הכוכבת
הראשונה המקצועית

היום
הבמה של

 הדל. היפואי מגוריה ברחוב חולפת ביום, ליזה,
 השחקנית אומרת העבר," על היום ״להסתכל
בראש.״ בדור לשים במו ״זה העברית,
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תחי של הציונות גדולי חביבת של הרפרטואר ביום. לזכור מסוגלת
העולמית. המחזאות של ביותר הנודעים השמות את כלל המאה לת

 כש־ חודשים, למספר אחת לא ערב, כל
 חדר המשחק קהל. והתאסף הכסף נאגר

 הקהל את שכישפה לאחר שנתיים לדמה.
 שם מפריז, לפריז. ונסעה קמה העברי,

 משם לשוויצריה, עברה והופיעה, למדה
 נראתה לא — היום ועד מאז לניו־יורק.

בארץ.
 לבמאי, מבמאי לתיאטרון, מתיאטרון

 רפור־ הראשונה העברית הכוכבת בצרה
 שנים, עשר לפני עד ועשיר. מלא טואר
 במה על בארצות־הברית שיחקה עדיין

תפקי מילאה ואנגלית, עברית, אידישאית,
 אל קרמזוב, והאחים כאידיוס בהצגות דים

 אנסי, של ולילה יום אש, שלום של הנקמה
הגו ליונסקו, הבובות בית הדיבוק. מחבר

 לטורגנייב. התלויים שבעת לגרנוב, לם
 מייסד שילקרוף, רודולף נימנו במאיה על

 פיס־ אירווינג בניו-יורק, האידי התיאטרון
 שיחקו, לצידה שוורץ. מורים המהולל, קטו
 פול אז שנקרא .מוני פאול הייתר, בין

מהבימה. ובן־ארי צמח וייסנפריין,
 השפות רבו — התפקידים שרבו וכשם

ב כיום מפטפטת המקסימה הזקנה בפיה.
 משיילוק תפקידים מצטטת שפות, שמונה

 רועים שיר בעברית, עקיבא רבי באנגלית,
באיטלקית. אודיסיאוס ביוונית,

 את ועזבה שהתאלמנה לאחר ועכשיו?
? הבמה

 ״ברצוני בעצב: מחייכת וארון ליזה
 אך ימי. שארית את בארץ־ישראל לחיות

 מה יודעת ואיני רכוש, או כסף עימי אין
 לאמנות, הקדשתי חיי כל את בחלקי. יבוא

 אפילו כל. בחוסר נשארתי השחקנים וכרוב
 ד״ר לממן. יכולתי לא ארצה נסיעתי את

 בניו־ הקרדהקיימת־לישראל מנהל בידרמן,
ארצה. נסיעתי את ומימן התרמה ערך יורק,

 משפט אמרה הגדולה דחה ״אליאונרה
 מגנטיזם יש שחקן לכל :בו מאמינה שאני

 כשהמגנטיזם הזיקנה. בגיל אותו שעוזב
 החיים. ואיתה הקריירה, נגמרת — עוזב
גמ דוזה אליאונורה כך. בדיוק קרה אצלי

 שגורלי מרגישה אנכי מוחלט, בעוני רה
שונה.״ אינו

 אליזבט של שיר ומצטטת, נזכרת, והיא
:בראונינג
מ התעייפנו ואני. ליבי עייפים, ״אנחנו
הלכ בגברים. מהאמונה התעייפנו הספרים,

ב מדי יותר האמנו רדי. ישרה בדרך נו
אהבה.״

תמרורים
ה ל ע ו ה במטה שנערך בטכס . ה

בירו ישראל משטרת •של הדרומי מחוז
ש רב-םקד סגן־ניצב, לדרגת שלים,  אנו

תי ע ג  21 ישראל במשטרת המשרת נ
ה פמישמר שנים שמונה מהם שנים,
גבול.

ה כ ו  תוך תקיפה של מאשמה . ז
רג הנודע השחקן לאנוס, כוונה  ,ג׳ו

 הרקדנית בתקיפת שהואשם פסארד,
ין מבוסטון האכזוטית קלין ג׳ א קל  מ

 ב־ אותה תקף פפארד כי שטענה )24(
 ינואר. חודש בסוף בבוסטון בית־מלון

 ״סן :קבע השחקן, את שזיכה השופט
ב ונושך הותקף הגבר דווקא השניים
פניו.״

פר■ כי בוינה, ד ו ס ר א ת . ה
של אשתו שד,יתד, מי 01( קארנו
וה־ סוקארטו, אחמד אינדונסיה נשיא
פא־ קו הספרדי בנקאי־תעשיין ס סי רנ פ

).35( זה
ד ג׳ דומינגו, בסנטו ו ש ר ג ת . ה
ש־ בשנה שזכה )43( ט ס. דג׳ קו פ

 בסרט משחקו עבור באוסקר עברה
השחק ורעייתו לקבלו, סירב אך פטון
ליין נית  אלד, היו ).47( דידחדסט קו

שהתגר השניים של השניים גירושיהם
 רומן בעקבות שנים שש לפני כבר שו

 שבו אך גרדנר, אווה עם סקוט שניהל
שנתיים. כעבור ונישאו

ם י ל ה נ . מ ן מ ו ם השחקן ר  דני
 שנה כחצי לפני שהתגרש הופר,

ה והשחקנית פיליפס, מישל מהזמרת
ה יהודיה די ץ, ד  זב־ צוק כוכבת הלפו
לצו בישראל מכבר לא שביקרה ריסקי

ירושלים. ירושלים, הסרטת רך
ם י ל ה נ . מ ן מ ו ה הכוכב ר

קל אמריקאי ה והשחקנית לויי[ מיי
ה הודית ד קי ש ש ק א גם שהיא )24( כ

רה ש שקי ק בא

 השלישי במקום 1967ב־ וזכתה דוגמנית
תבל. מיס בתחרות

. ר ט פ ה האדריכל ,64 בגיל נ ש  מ
רין חו ך  מראשוני שהיה (גינזבורג), כ

 1937ב־ נעצר הרביזיוניסטית, התנועה
 אנטי פעילות בעוון עכו בכלא ונכלא

 בארץ, המהנדסים מוותיקי היה בריטית,
כש פתח־תקווה, בסביבות בעיקר בנה

 בניין היה פועלו של הכותרת גולת
בתל-אביב. הקומות 14 בן זאב מצודת

ר ט פ הסו ,66 בגיל בשווייץ, . נ
 מנהיג של ידידו שהיה האמריקאי פר
ר טונג, צ׳ה מאו סין א דג אי, א ש סנ

 ב־ לשנחאי הגיע ממאיר. מגידול סבל
 צ׳יי־ של הראשי העורך סגן והיה 1929

 עיתונים מספר ייצג רבייו, ויקלי נה
 עם התיידד בסין, ואמריקאיים בריטיים

קש על לישמור המשיך טונג, צ׳ה מאו
ש אחרי גם סיניים מנהיגים עם רים
סין. את עזב

. ר ט פ העי נ74 בגיל בלום־אנג׳לס, נ
ל, וולטר תונאי צ׳  במשך שהיה ווינ
 ביותר המפורסם הטור בעל רבות שנים

העולמית. בעיתונות

ר ט פ  שאירעה מתאונה כתוצאה . נ
 ונחבל נפל עת שבועות מספר לפני לו

יהו של הראשי הרב ,75 בגיל בראשו,
כאל מארוקו די ה, מי אוו ק  שמונה אנ

 לפני מארוקו של הראשי הרב לתפקיד
שנים. כחמש
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