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 יוכל שלא ובוודאי קוהי, של יונו
לישראל. כספים להעביר
באמ לבנק פניה שקל גם שהם
 המיב־ המשא־והמתן, אולם ריקה.
 הדרושים ושיחות־הטלפון, דקים
 ה־ והאישור המידע, השגת לשם

הכ הבאת לשם הדרוש ניטריוני
מ אפשריים היו לא לישראל, סף

כסף. חוסר
במיל־ התייר־המיליונר נותר כך
 פנה הסניגור בלתי־אפשרי. כוד

 בישראל, איראן עולי להתאחדות
 הבטיח קצב משה וחבר־הבנסת

 סירב השופט רב• זמן ארך הטיפול
 כל אולם לבן־ארצו. ולעזור לנסות

בתיק. הדיון את ולדחות להמשיך
חוד לשלושה קוהי נידון השבוע

 כאשר יעשה מה בפועל. מאסר שי
 ברור, לא עדיין מבית־הסוהר ייצא
 חסר- מיליונר יהיה אז גם שכן

פריכה.

אירועים
נוס פסטיבל

 שאמור ארצי, פסטיבל
 בפניצילין לשמש היה

הישראלי, לתיאטרון
 לתחרות הפד

ראשונות״ ,,תשואות
החו הזו הגברת את ״תזרקו

 על האחראי טרץ, דני צעק צה,״
 התיאטרון בפסטיבל הקהל אימון

 בעכו שנערך האחר, הישראלי
 שני התייצבו מיד שעבר. בשבוע

 גברת אותה את ונשאו ביריונים
 היתד, האשד, לאולם. מחוץ אל

 אורח־כבוד, כרטיס בעלת מוזמנת,
 טרח לא קטן מינגלן אותו אך

 סמך הוא זו. עובדה לבדוק כלל
 שהאשה שהחליטו חושיו, על

שהוכ לאחר כדבריו. ״מתפלחת״
להתנצל. אף טרח לא טעותו חה

 האירוע היה הכושל האירגון
 אל בפסטיבל. ביותר הבולט
 רב, קהל הצטופף האולמות פיתחי
העוב הארץ. קצוות מכל שהגיע

 מראש כרטיסים קנו שאנשים דה
מקום. להם הבטיחה לא

פונ ביותר, המבוקשת להצגה
 בעלי עשרות נותרו הרוחות, דק

הר למען לאולם. מחוץ כרטיסים
חו הצגה הובטחה הרוחות געת
ה התקיימה. לא שכמובן זרת.
 אמנם הכרטיסים לבעלי כסף

תש את כלל לא הוא אך הוחזר,
מ שהגיעו לאנשים הדלק לום

 עגמת־נפש. תשלום ואת מרחקים
 ברוב ונשנתה חזרה זו תמונה

 נאלצו כרטיסים בעלי ההצגות.
 מקומותיהם על ולהילחם לעמוד

המארחים. של חבריהם עם
וה הרעיון יוזם קוטלר, עודד

 ציין, האירוע, בראש שעמד איש
אנ של כזו לכמות ציפינו ״לא

שים״.
 אלפים. הגיעו האירוע אל לא,
 בשקי מצויידים נוער, בני מאות
 לישון על־מנת ותרמילים שינה
 ידעו לא השמיים, כיפת תחת

יש תיאטרון מהו בדיוק להסביר
 לגלות התאכזבו אך אחר, ראלי
 על ציפו. שלו ההפנינג לא שזה
 ימים, שלושה במקום היותם אף
 שתיים. שו אחת הצגה לראות זכו

 או- שפתח הגדולה ברחבה בחוץ,
 להקות הופיעו למות־האבירים,

 מהו- שחלק ופנטומימאים, ליצנים
ל התאימו דווקא לאו פעותיהם

רחוב. מופעי
ה ובני ״הזרוקים״ של לצידם

אנ — ״המעונבים״ הגיעו נוער,
 רבים סתם, וצופים תיאטרון שי

 בביליון־עיניים, לארוע ציפו מהם
 ה־ לבעיית בפסטיבלפיחרון וראו

 על הדורך הרפרטוארי התיאטרון
 האחרונה השנה שלסיכום שמריו,

ש שמה העובדה על להצביע קל
פול היו בעיקר, אותו, מעסיק
ה הצד ונשכח פיננסיים מוסים

נוצר. שלמענו אומנותי
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