
 זינק סודה, כוס פניו אל ושפך חלפי,
 ביחד רגליו שתי את ותקע ממקומו ״שייקר,״

 שיכור. כנראה שהיה המתגרה, של בטנו אל
 השחקן זכה בה מהומה, התפתחה רגע בן

ה רי א א כי  התוצאות אך פניו. על בסטירה ל
 לאחר הקאמרי... לטובת 1:0 היו הסופיות
 נדחתה בני־אור מלחמת של הבכורה שהצגת

 פתאומית לב התקפת בגלל בלתי־ידוע, לזמן
לש העומד לכיוש, זלמן לשחקן שאירעה

בן־שטח, שמעון של דמותו את בהצגה חק

,כמונית׳ כ״מעשה החושניות תמונת
לאמאר הדי בעיקבות

ה אמר ש ר מ מי  תיד ״אם :בקוצר״רוח ש
ה לזכר הצגה זו תהיה שוב. ההצגה חה

. !״ מחבר . שלימ אלמים, החרשים אגודת .
ב בלינדה ג׳וני של דמותה מעצבת את דה

ה אהל, מ ח , נ ת י ד י הסימ בשפת לדבר מ
 שהוצעו הל״י 300 את לקבל סירבה — נים

 נתרם הכסף לימוד. כשכר התיאטרון על־ידי
•קלר הלן בית לבניין .  תיאטרון הנהלת .
 לקבל עליהם כי לשחקנים הודיעה הבימה
ב להשתתף כדי ההנהלה מן מיוחד אישור

 קארל הדני שהבמאי הדובר־עברית סרט
ר א ריי  נושאו : הסיבה בארץ. לצלם עומד ד

 הצגת הנוצרי... ישו חיי הסרט׳ של העדין
 בבית לא השבוע התקיימה הקיין על המרד

 החדש התרבות באולם אלא כרגיל, הבימה,
 שליד ו יה מעש המעצר מחנה של והמרווח

 גרינוואלד, היהודי הסניגור כשבתפקיד רמלה,
 מישה בשעתו בולטת בהצלחה גילם אותו

 ש־ שמחון, יוסף הפעם משחק אשרוב,
 מאשמת לזכותו בשעתו הצליח לא סניגורו

ארצי. מירד, א׳, דגניה בת רצח

¥ ¥ ¥
אמית■ ■שראליו•

 לעיתונות, סוקולוב פרם לחלוקת הוועדה
 עבודתה את החלה תל־אביב, עיריית מטעם
להע יש כי טוען מחבריה חלק : ביש במזל

ה קרליכן־ עזריאל לד״ר הפרס את ניק
ב לאור לצאת העומד הודו, ספרו על מנוח

 שחברים בעוד מפא״י, של הספרים הוצאת
ב הפרס להענקת בחריפות מתנגדים אחרים

 מועמדים שנפטר. לעיתונאי הראשונה פעם
ץ : לפרס אחרים ע מ ה הווילון (מאחורי ש
מחבר רוזנפלד, שלום סאמט, אדום)
 קסטנר, משפט אודות 124 פלילי תיק הספר
 לאור שהוציא תלמי אפרים דבר ואיש
. בארץ שונים מקומות על כתבות קובץ . . 
ב המופיע וואלאם, כאב הכושי הזמר
 בשם ריקוד לחבר כבר הספיק דן, מלון
 על היודעת נוער חבורת תל־אביב... ממבו

 מארנוט הסופרת־התסריטאית של עיסוקה
מתי על החליטה בספיריטואליזם, קלאוזנר

 אל צילצל החבורה מאנשי אחד :מקורית חה
 שאול המשורר של שרוחו הודיע ביתה,

 והופיעה הוזמנה המנוח טשרניחוכפקי
 הסופרת את והזמין הוראות ביקש לשיחה,
 למקום קלאוזנר מארגוט כשמיהרה למקום.

 הדירה את עזב שהמשורר לה סופר המיועד,
 לעולם כי והודיע בחרי־אף דקות חמש לפני

 שחם, נתן הסופר ... להתגלות יחזור לא
 לקיבוץ השבוע הודיע בית־אלפא, קיבוץ חבר

 שכר־הסופרים על מוותר הוא כי ניר־יצחק
 מחזה כתיבת בעד לו המגיע ל״י 150 בסך
 את להקדיש ביקש הקיבוץ, של השנה ליום

..הגבול על העומד במשק לביצורים הסכום . 
 מועדון מנהל חרים, אלכסנדר הסופר

 כתיבת השבוע סיים מילוא, המפא״יי האמנים
 מבצע בשם הנקראת תל״ם עבור קומדיה
ל... ע  תואר גלפרין לוי הישראלי הזמר י

ב בטלוויזיה הופעתו על שהכריזו במודעות,
ה כ״זמר בארצות־הברית, וואשינגטון עיר

גאלפריני״. מפורסם

ש חד
למלחמה יוצא גדעון
 וינגייט צ׳. א. של חייו פרשת

מוזלי ליאונרד מאת
 של הראשונה המלאה הביוגרפיה

 ובורמה חבש עמק־יזרעאל, גבור
¥

 למוות תהי ולא
ממשלה

אמיר אהרן מאת
 לשבחיה שזכה המקורי הרומן

• הבקורת. של הנלהבים
¥

 צרפתים ספורים
בני־זמננו

 הסופרים טובי מיצירות מצוין מבחר
 ז׳יד, סארטר, המודרניים: הצרפתים

וכר. מוריאק קוקטו, קאמי,

החייל למען הועד
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קי סו ע פ בו ש ה
$ :המפא״יי הצעיר הדור בכנס בנאומו בן־גוריון, דוד הממשלה ראש

לחץ.״ מקבוצות מורכבת עדיין היא המילה. מובן במלוא מפלגה עדיין אינה ״מפא״י
הנייק״) (״אבו כאגוט ג׳ון גנראל המודח הערכי הלגיון מפקד •

 ירדן ממשלת ראש עם האחרונה שיחתו פרטי את לונדון לעיתונאי בספרו גלאכ,
 : השיב והוא ? מדוע :אותו ״שאלתי : המדינה את לעזוב נתבקש בד, א־ריפעי, סאמיר
!״ יודע אינני
 כשלון אינו נשק ״אי־קבלת עמוקה: ברצינות שרת, משה שר־החוץ •

הבינלאומי.״ המצפון כשלון אלא מדיניותנו,
 נבדיל שלא ״כשם : בכנסת התקציב על בוויכוח אשכול, לוי שר*האוצר •

 זה לסקטור מיוחדים חשבונות ננהל לא כך — לליטבאק גאליצאי בין שלנו בתקציבים
אחר.״ ולסקטור

כ • ״ ם, ח ״ פ כ מ ק ע , י ן תי פ  של המשנה בוועדת לחבר שנתמנה לאחר רי
 צריך אני שדווקא זיקנה, לעת שהגעתי למה וראו ״צאו :ינון בטיכסוך שטיפלה הכנסת
לחרות.״ מפא״י בין לתווך
 במפא״י פירושו הצעיר ״הדור :המפא״יי הצעיר הדור כנס על ״חרות״, 6

תפקיד.״ או משרה מבחינת סיפוקים על באו שטרם השלושים גיל סביב אנשים
 שמואל עורך־הדין של לחששותיו בתשובה פרץ, משה השלום שופט •

 תחליט שהכנסת לאחר עד גרינוואלד־קטטנר במשפט החלטתו את ידחה פן תמיר
 יכול הכנסת, עם במירוץ מדובר ״אם :המוקדמות החקירות לביטול החוק את לקבל
בו.״ אזכה שאני בטוח להיות אתה
 זו, לממשלה ״ביחס :בכנסת התקציב על בוויכוח ככה, שמחה צ״כ ח״כ •

 שאינה העובדה היא איתה שמאפיין מה כי לנמשלה. ממשלה המונח את לשנות אפשר
 אינה מכוונת׳ אם כי מכונת אינה נגררת, אם כי גוררת אינה נמשלת, אלא !מושלת,
מושפעת.״ אם כי משפיעה

לתשואות. להוט ״אינני קונצרט: לאחר בשיחה אדלר, לארי המפוחאי •
 המאזינים של העמוקה הדממה את מכל יותר מעדיף אני שיגרה. בגדר בשבילי הן

עצמו.״ בקונצרט
 של היצירות ״מכל : הצעיר בהפועל ברשימה מוהר, מאיר המיטורר •

 החזנות פרקי בעיני חן מצאו האחרונים, בימים עלינו העתיר ישראל שקול מוצארט
קוסוביצקי.״ דוד של

 היודעת !מאשה יותר גרוע אחד דבר רק ״יש :כוגארט האמפרי הכוככ •
ורוצה.״ לבשל יודעת שאינה אשה והוא — רוצה ואינה לבשל

 הימורים, האוסרות המדינות אותן את מבינה ״אינני : אדאמס דון הכוכבת •
נישואים.״ זאת בכל ומרשות

 בגיל מתחילים שהחיים הקובעת ״המימרה :המינגוויי ארנסט הסופר •
 כאילו כבר מתנהגים עשרים בני שבהיותם אלה לגבי כלל נכונה איננה ארבעים

ששים.״ בני היו

17י6• הזה העולי


