
ביבר: שאול

 באיו לעשות? .,מה
העם!״ התט־ע חזוו

 בשבוע שעברה מירושלים, הצופים הנערים חבורת
 התרגשות עוררה המכאני, התפוז בנוסח לילה" ״אש שעבר

 רואיינו הילדים במיששרה, התלוננו הורים מאוד. רבה
 תופעה היא זו האם גדולה. צעקה וקמה בכלי״התיקשורת

 רבות שנים לפני בארץ שהתחילה לתופעה המשך או חדשה
 את להקשיח ניסו שבו ״כדורי', החקלאי בבית־הספר

 לשעבר, ״כדורי" תלמיד ביבר, שאול את שאלתי החברה.
דעתו. מה

 יודע לא אני בבן־אדם? נגעו בכדורי בכלל? מדברת את מה אל
 מעשי נעשו שלי בתקופה אבל שלי, התקופה אחרי היה מה

 ללכת לו ואומרים עירוני איזה תופסים היו מזה. יותר לא קונדסות.
 את ולכופף ללכת שצריך לקטנים אומרים היו הפר. את לחלוב

 לאונן אותם שהכריחו שמע מי אבל ה״אליפים״, על עבדו הבננות.
שיניים? להם שעקרו או עצים על

מוגזם? הדבר נראה לך גם כלומר, •
 חזון ״באין לעשות? מה אבל מטומטם. גם זה מוגזם, רק לא זה

 14 בני ילרים באו שלכדורי תשכחי אל מזה, חוץ העם". התפרע
 ילדים ולא במחנות, לחיות שהתרגלו תנועות־נוער חניכי ומעלה,

 כל שרירים. עליהם עושים 15 בני שמרריכים ,10 בני עירוניים
 בכלל דומה לא זה הומור. ללא ונעשה מטומם תפל, הוא העסק

בכדורי. שהיה למה

עופר: אורי

 שאי־ ■צעקו .,שאנשים
תיאטווו!״ בדי אנשו

 השבוע שבוע. כל וגדל הולך לסגירה המועמדים תור
 הקאמרי", ״התיאטרון מנהל עופר, אורי מר אל פניתי

 וב״קאמרי" בכלל בתיאטרונים קורה מה אותו ושאלתי
בפרט.

 שהם שההקצבה, התיאטרונים, עם הסכם יש למישרד־החינוד
 בהסכם וגם הציבורי. במשק השכר לעלות צמורה לנו, מקציבים

 כך והסברים. תירוצים מיני בכל חודש, 18 מזה עומדים לא הם הזה
 מה יודע לא אני שקל. מיליון 25 של לגדעון ב״קאמרי״ הגענו
יש. לכולם אבל האחרים, של הגרעונות גורל
להימשך? חייבת ההצגה הזה הגרעון ולמרות •

 להסכמים איתם נגיע לא אם כלומר ויגרל, ילך הגרעון אס
 מנסיון אבל לסגור. דבר של בסופו נאלץ יכבדו, שהם כספיים
 לא בתי־חולים, ייסגרו ולא משהו ייעשה האחרון ברגע העבר,

תיאטרונים. ולא אוניברסיטות
דואג? ממש לא אתה כלומר, •

 אני הופיע. אכן שבסוף הזאב, על הסיפור את לעצמי מזכיר אני
יופיע. לא אצלנו שהזאב מקווה
יופיע? לא שהזאב כדי עושים אתם מה •

 יוצאים אנו בו, שניכשלנו ושקט ענייני מו״מ שניהלנו אחרי
 ציבורי לחץ יהיה אם במאבקנו. אותו לשתף במטרה הציבור אל

 סדר משהו. יזוז אולי תיאטרון, בלי שאי־אפשר יצעקו ואנשים
 של ליבו רחשי על־ידי מעט לא נקבע הממשלה של העריפויות

 האמיתי המצב מה לציבור להודיע תיאטרון כמנהל וחובתי העם
שיצעקו. ולבקש

גרבח־ג: דוד

 אנשים בווסה, איו ..נש
׳,בקאזינו! רהמו ■וצו

 מלונות־פא! פאר, מיסעדות מאות במצור. ארץ ממש
 חדישור מכוניות אקסקלוסיביים, מועדוני־חברים

 ריחיד הדבר ופינוק. מכוני־בריאות ג׳קוזי, עם אמבטיות
 קאזי< הוא במצור ממש לחיות בשביל לנו שחסר שחשבנו
 ע צף קאזינו אלא קאזינו, סתם ולא יש! אבל אמיתי.
 האי! את לראות הלכתי תענוגות. גדושת פאר אוניית

 ״מלחי סוכנות מבעלי גרבורג דוד העניין. את שהמציא
בארץ! החוק לפי מותר כבר קאזינו אם אותו ושאלתי

 ע ממוקם שלנו הקאזינו אבל אסור. הישראלי החוק לפי לא.
 המי את תעזוב האוניה כאשר רק לעבוד יתחיל והוא אונייה,

 למי! שנגיע ער ויפעל ישראל של הטריטוריאליים
 ההפלג אחרי שעה כחצי כלומר, מצריים. של הטריטוריאליים

העגינה. לפני שעה כחצי וער
קאזינו? מלבד האוניה על יהיה עוד מה •

 ממכו פטורה חנות בארים, חמישה מיסעדות, מפוארים, תאים
מחו״ל. ואמנים בירור צוות קבארט, להקת תיזמורת,

הזה? התענוג יעלה כמה •
 בשארו עוגנים מאילת, יוצאים יומיים. לוקחת ההפלגה

לאיש. רולר 150־200 ביחד הכל לאילת. וחוזרים
 הקאזינ הוא שלכם שגולת־הכותרת ברור •

להימורים המתאימה התקופה בדיוק זו האם עצמו.
בקאזינו. להמר ירצו אנשים בורסה, כשאין הזמן. בדיוק זה
 ולהמו לבוא אנשים לשכנע כדי בזמנו, •

 ע המהמרים, את הקאזינו כעלי הטיסו בלאם־וגאם,
 אתו גם האם ארצות־הכרית. רחבי מכל חשבונם,

לאילת? ומירושלים מתל־אביב אנשים תטיפו
 חושבי אנחנו מחו״ל. נטיס אפילו אולי זה. על מדברים

תיירים. יהיו מלקוחותינו אחוז 50 שלפחות
 ממישרד־התיירוח עזרה איזו קיבלתם האם •
ברווחים? איתם תתחלקו האם

למישרד־התיירות. בקשר להגיב לא לי הרשי

שמי דניאלה


