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 שנה 25 לפני השכוע אור שראה הזה״, ״העולם כגיליון

 פו־ ?״ ביזנס או ״דת בסידרה הראשונה הכתבה פורסמה בדיוק,
 מערכת :ונושאה ״ ושות׳ מינץ של הפרטי ״העסק :תרתה

 בנימין ח״ב אגודת־ישראל, פועלי מנהיג של המסועפת העסקים
 ״מכירת הכותרת תחת זה לנושא התייחס העורף מדור גם מינץ•

רי שכיסה ״הצעיר הכותרת תחת מופת״, ״איש כמדור המשיח״.
 רכים אנשים חיי שהציל ורדי, שלמה של סיפורו פורסם מון״׳

 כקיבוץ ששהה השבועון, כתכי צוות רימון־יד. כגופו כשניסה
אורן. מרדכי פראג אסיר של שיכתו סיפור את סיקר מזרע,

השובבה״, ״קארולין הכותרת תחת והחכרה, הקולנוע כמדור

! / ס / 2 5
 קארול מרטין הצרפתיה הקולנוע כוכבת של שהותה סיפור הובא

 קינן, עמום כאירופה, השבועון של המשוטט כתבו בישראל.
 הכותרת את שנשאה כרשימה כקאן, הסרטים פסטיבל על דיווח

 (כיום ארז אופירה ״,56 ״צברית תנ״ף״. וקוראים וודקה ״שותים
 נציגות עם ופגישותיה כצרפת מסעה כתיאור המשיכה נכון)

ערב. ממדינות
מינץ. בנימין ח״כ אגודת־ישראל מנהיג :הגיליון כשער

בסיגווו אה1קי מזרע קיבוץ בנוסח חונש־עיתונות
11איל רעמוס סטירה חדשים אונקים ^ [חזיה

עיוזשח
!״לדבר דן1דא ״חנו

 של האוכל בחדר שנכחו העיתונאים
 ביום אורן, מרדכי של נאומו בעת מזרע,
 מילה כל במהירות רשמו למשק, שובו

 אורן רגה ניגשה לפתע מפיו. שהוציא
הפ אורן באוזנו. משהו לחשה לבעלה,

עיתו יש ״אם :והודיע דבריו את סיק
 להתאפק מהם מבקש אני באולם, נאים

הקי ובין ביני ושהם שאמרתי בדברים
בוץ.״

 המוזרה, מהבקשה שהופתעו הכתבים,
 חיכו רצינית, היתד, לא כי בליבם קיוו

 במסיבת לבדו. אורן עם מיוחדת לפגישה
לע אורן סירב שעה, כעבור העיתונאים,

 :דרישתו על בתקיפות חזר לשאלות, נות
שהז האישיים הפרטים את לפרסם ״לא

* כרתי.״
 מהם אחד כל נבוכים. היו העיתונאים

 איש אך אורן, של לבקשתו והסכים כימעט
 פן מחשש לשתוק, להתחייב מוכן היה לא

בהבטחתו. יעמוד לא חברו
 שדיבר היחיד אקדחים. עם שומרים

 הארץ סניף מנהל נשר, אריה היה גלויות
 ״אי-אפ- :המשופם נשר התרתח בחיפה.

 שמעו. איש שאלף 'דברים להסתיר שר
 עיתונות.״ חופש עדיין הזאת במדינה יש

עי ראש של השיכנוע נסיונות גם
 שמואל המשמר על איש חיפה, תונאי

 לפרסם רשות לאיש אין כי שטען האוזר,
 הפרטי, ביתו בתוך אמר שאורן דברים

העיתו של החירום ישיבת הועילו. לא
 מחייבת, החלטה כל ללא נסתיימה נאים

 מזרע: קיבוץ מזכיר להתרתחות וגרמה
 אליכם.״ להתייחס כיצד נדע הבאה ״בפעם

 הבאה. לפעם להמתין צורך היה לא
ה שומרי לעיתונאים ניגשו האוכל בחדר

 ושאלו אקדחים, חמושי הגברתנים, משק
 לעשות מה עוד לכם ״יש :קרירה בשפה

?״ כאן
 של נאומו הופיע השבועות, חג למחרת

 כולל העיתונים, בכל במלואו אורן מרדכי
טלפו התקשרות לכך גרמה המשמר. על

 עם ממזרע מפ״ם אנשי שהתקשרו נית,
 הם במרחביה. יערי, מאיר הרוחני, מנהיגם

 דברי פירסום את לעצור כיצד בו נועצו
 לאורן ״תנו ברורות: יערי השיב אורן.

הכל!״ את לפרסם אפשר לדבר!

נתניה
?־ ווסל! מחסדי□ כיצד
 במרכז ביותר המהודרות החנויות אחת
 מרג־ ברונו של ההלבשה חנות היא נתניה

 מוותיקי שהוא השמנמן, היקה הסוחר לר.
 מהוגן כאדם ידוע היה נתניה, סוחרי
 איש. עם מעולם הסתכסך שלא ושקט,
 בחייו משהו אירע האחרון בחודש אולם

ברונו. של
העיר, של ברחובה אשתו עם בעוברו

 ב״ הרגיש מבתי־הקפה, באחד בשבתו או
האנ גבו. מאחורי משונות התלחשויות

 מוזרות, בעיניים בו הסתכלו ברחוב שים
 דברי לזה זה לחשו באצבע, עליו הורו
והשמו שבועות כמה נמשך העניין סוד.
 מרגלר ברונו של לאוזניו גם הגיעו עות

המקו המישטרה לתחנת מיהר הוא עצמו.
״מוצי לקצין: בהתרגשות הודיע מית,
 שתפסו אומרים ברחוב. דיבה עלי אים

בית־בושת.״ אצלי
לאוז גם להגיע כבר הספיקו השמועות

 חסד-אונים היה הוא אולם הקצין, ני
בהן. להילחם
ההלבשה בחנות רב־משמעות. חיוך

 מתמיד, יותר קונים שקקה אשר עצמה,
 אשה מרגלר, של אשתו השבוע סיפרה

חודש לפני ״עוד ושופעת־חיים: גוצה
 שמישהו כנראה אבל בסדר. הכל היה

 אם אותנו. לחסל והחליט בהצלחתנו מקנא
פת כי ביותר. השפלה בשיטה בחר כן,

 המיש־ גילתה כאילו לשמוע התחלתי אום
 כל ביקרו בו בביתי בית־בושת טרה

יהלו אל פסחו לא השמועות העיר. נכבדי
מז ואפילו בתי־קולנוע בעלי ידועים, מנים
עצמו.״ העיר כיר

להת מוצדקת סיבה מרגלר למרת היתד,
 מכיר איננו אפילו העיר ״מזכיר רתה:
 בתי־ בעלי עם שלי היחידי והקשר אותי,

 אני שם הקופה, באמצעות הוא הקולנוע
 מיני כל בעניין סיבכו כרטיסים. קונה
למ אלי באו שכאילו נשואות, נשים
העוב את גם הנישואים. מחיי פורקן צוא
 אילו העסק. לתוך הכניסו שלי בחנות דות

 הייתי — ההשמצות את מפיץ מי ידעתי
לדין!״ מייד אותו תובעת
 הפשוטה האשד, ישל המוצדק רוגזה אולם

 את לשבור כדי כנראה, בו, היה לא
 חסרי תושבים האכזר. מעגל־ר,לחישות

 להעריך מבלי בהנאה, לרכל הוסיפו עניין
 על בעוברם רכילותם• בנושאי פגעו כמה
 היו מרגלר, חנות של הראווה חלון פני

 אווילי חיוך ומחייכים בעיניהם קורצים
 :בצניעות שהודיע הקטן, השלט לעבר

״מיקצועית מוכרת ״דרושה !

ח1אמנ
□,משגע כתמי□

 אחד חטוף מבט העיפו היומנים צלמי
 תל־ מוסי׳און של המרכזי האולם קירות על

 להם נראה בחזרה. לצאת והזדרזו אביב,
נכונה. הלא הכתובת אל באו כי

 יוסף של ציוריו מוצגים היו באולם
 הציורים, חדשים״. ״אופקים איש זריצקי,

למע היו נאות, במיסגרות תלויים שהיו
בי שהשתלבו סתמיים, צבע כתמי שה

 לכתם. כתם בין ברור תחום כל ללא ניהם
הת זו היתה עצמו, הצייר של לדעתו

ה של הטבעית ההתפתחות של גלמותה
המודרני. ציור

ד,כתמי־ או הטאשיזם — זו אסכולה
 שווייץ, בצרפת, מאוד עתה נפוצה — זם

 מן התפתחה היא ואיטליה. ארצות־הברית
ב מופשט כה שנעשה המופשט, הציור
 היה אפשר אי כי עד האחרונות שנים

 במיקרהו הכתמים, יותר. עוד להפשיטו
רג של צבעונית הבעה היו זריצקי, של

לח היה אפשר ),65( גילו לולא שותיו.
 מעל מייגע יום בסוף נאספו כי שוב

גן־הילדים• ריצפת
 של התמונות והזקנים. הצעירים

 של הכללית מהתערוכה חלק היו זריצקי
 זו, קבוצה חדשים״. ״אופקים מציירי 16

 מיל־ בתום קמה חברים, 21 עתה הכוללת
צעי ציירים כמה כאשר העצמאות, חמת
 את להציג יוכלו לא כי החליטו רים

הציי אגודת חברי כלל עם יחד ציוריהם
הישראלית. רים

מכ על האגודה עסקני קפאו לדעתם,
 ה- החיים מריתמוס מנותקים היו חוליהם,

או החדשים. הזמנים ומדופק ישראגיים
 היו הצעירים, החליטו הזקנים, של פקיהם

לחידושים. ניגשו הם מיושנים. כבר
 תערוכה, באותה כזו. שימלח רוצה
במיו בלטו הקבוצה, בתולדות השמינית

שנ לפני עוד סימון• יוחנן של ציוריו חד
של הציירים מראשי סימון היה תיים

׳1ד: ך□11^1 1ך1ע ח1| אסיר היה עוד מזרע למשק שובו אחר שבוע ״!
י י י״ ■״יי 1 י י ' י י התעוררו שובו עם ומתוח. עייף עצבני, פראג י

 היתה האס ? להבנה הראוי שבור אסיר או — לאומי גיבור הוא האס :עקרוניות שאלות
מתנשק. אורן :בתמונה ? הלאומי המאבק של דרמאתית פרשה או — אישית טרגדיה זאת

971 הזה״ ״העולם
24.5.1956 תאריך:

ה סיגנון את לעצב ועזר הארצי, הקיבוץ
הקיבוצי. ריאליזם
 הזורע, קיבוץ את עזב שנתיים לפני

 פני האופנה מעצבת את לאשה נשא
 ;פרטי מאורע זה היה לא לייטרסדורף.

 נושאיו משתנה. החל סימון של ציורו גם
 מחיי לקוחים נושאים אותם לרוב נשארו

 לא הסוציאליסטי״ ״הריאליזם אך הקיבוץ,
 הינו סימון זאת, בכל כך. כל בהם בלט
בארץ. הטובים הציירים אחד עתה

 היתר, כולה התערוכה לרוח אופיינית
 אחד על שהצביעה צעירה, תל-אביבית

 מבעלה מייד ביקשה קסטל, משה מציורי
 משגעת דוגמה ״עם שימלה, לה שיקנה
 להיפך. נעלבו. לא עצמם הציירים כזו!״

 האמנות כי נוספת הוכחה זו היתה לגביהם
 לאמנות מאוד קרובה והמופשטת החדשה

 התע- תקופת את מבטאת .ולכן השימושית,
חיים. גם הם בה שיה, 1 י ייוי

תיאטרון
עליזוו טייסת

 באה זירה) (תיאטרון כאה החסידה
 שבאגדה, החסידה כי ההנחה את לאשר
ב מופיעה שבטבע, החסידה כמו בדיוק
 רוסן, אנדרה של במחזה גדולות. להקות
 בביתה חסידות של שלמה טייסת נוחתת

 את מטילה בפאריס, דאקה מישפחת של
 או־ האם (א) :אצל שלה פצצות־הלידה

 לגיל העגיבה מגיל מזמן שעברה לימפ,
בעז שארל, הבעל מזכירת (ב) העמידה,

 אנט, הבת (ג) הבום, בן את הפעילה רתו
 'מתפוצצת כן כמו תרז. המשרתת (ד)

 המאהבת בדמות מאוד, ישנה פצצת־זמן
האב. של הנשכחת
 שוב השואלת המבוהלת, לאם בניגוד

 זקוק הצופה אין קרה?״ זה ״איך ושוב
 או פחות לו ברור התהליך להסברה.

יותר.
מת הענפה הגיניקולוגית ההסתערות

 רעמי־ של מרככת הפצצה בחסות קדמת
 מצויין מישחק ובעזרת הקהל, מצד צחוק
 פוקס ויהודה (האם) פלד ציפורה מצד

וממ החסידות ממריאות כאשר (האב).
 רק לא ילודה פרס מגיע בדרכן, שיכות

לתיאט גם אלא הפאריסאית, למישפחה
 אל קדימה רציני צעד שצעד זירה, רון

המיקצועיות.

אנשי□
!י
 קוג־ של ביותר המקורי התיאור את ו•

 נתן המפטון דאיונל של תיזמורתו צט
 ״לגבי :אילון עמוס הארץ, כתב השבוע
וברא בראש זוהי בקהל רבים אנשים
 זכה עצמו אילון מינית.״ חוויה שונה

מחב אחד גופנית: לחוויה שבוע באותו
 סטירות־ כמה לו נתו עיתונו מערכת רי

שבי את להפר נכונותו על בתגובה לחי
 סיבה שנסתיימה. לפני הארץ עובדי תת

גר הארץ, עורך זו: לנכונות אפשרית
 לאד- לנסוע לאילון הציע שוקן, שום

 הקבוע כשליחו שם ולשמש צות״הברית
היומון. של
 של עלייה להתיר לבקשה בתשובה •1

 שגריר השיב מברית־המועצות, יהודים
 ני״ אלכסנדר בישראל, ברית־המועצות

 אצל אשתדל ״אני אכרמום: קיטה
להר הסכמה שאשיג בטוח ואני ממשלתי,

יש למדינת מרוסיה יהודים עליית שות
ש כפי המיספרים באותם בדיוק ראל,
מאדצות־הברית.״ יהודים יבואו




