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 ללא ה״סבון נקה, של סינטבון
 הכלל; מן יוצא באמת הוא סבון״,

 כלים, ערימת לנקות לסינטבון תני
 קרים, במים אפילו שניות, ותוך

 זכוכית, כלי ויבריק סינטבון יקציף
ויו׳. סירים חרסינה,

 או כביסה לכבס לסינטבון תני
 העבודה סוגי בכל ביתך; את לנקות
 כמהיר עצמו את סינטבון יוכיח
יותר. וחסכוני יותר יסודי יותר,

 בסינט־ להשתמש היום עוד עברי
 מכל 3 פי יעיל סינטבון כי בון,
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11x0 בר־כוכבא שד
נתו (סאת ועפרון עיניים ארבע

 אלא מצויין, כלי הינו זוטא) תיאטרון שחם,
 בחר שחם נתן כל־כך. ברור אינו שתוכנו
 המזכיר משהו בנגב, מתכת להפקת במיפעל

 מלחמת על סיפור לרקום כדי דימונה, את
לש חטיבה מפקד ערן, אחד: מצד הדורות.

 על מלחמתו עקב מהצבא שהתפטר עבר
 כנגדו המיפעל. את עתה והמנהל עקרונות
הסי כל לפי אשר ממרא, ד״ר סגנו מתייצב

 הוא לצידו. אם כי כנגדו, עומד אינו מנים
 כ־ ,ההגנה של המ׳׳כים בקורס סגנו היה

 עמו יחד חטיבה. וכסגן־מפקד מפקד־גדוד
מצה״ל. התפטר
 קינאה מכרסמת התמידי הסגן שבלב אלא
 ניהל שבר־כוכבא לשער אין ״הרי איטית.

 ולא נלחם, לבדו הוא לא לבדו, המרד את
 לו היו — הגייסות על פיקד לבדו הוא

 שואל הוא אותם?״ מכיר מי אבל עוזרים!
 שלומית אוהב׳ שהוא המזכירה את במרירות
קפלנסקי.

 כי מסתבר שלו, התרעומת דברי מתוך
 את במיפעל שביקר לעתונאי מסר אשר הוא
הנ הקימה שבגללו המאשים, החומר רוב
נצי את ושלחה ועדת־חקירה המיפעל הלת

 מקרוב. המצב את לבדוק יונג) (אליעזר גה
ה אחד: במשפט תלויות החקירה תוצאות
 שלו לבום ינאי) (מאיר ממרא יעץ אומנם

 המערה את לכרות לא טורקוב) (זיגמונד
 הוא אותה? כרה שהוא במקום המערבית

אחרה. זוכרים והמזכירה ערן שכן, טוען
 עם לשוחח החוקר מבקש כאשר לכן,
תתנ השיחה כי ערן דורש המפעל, מנהל

 איננו ״כי ועפרון. — עיניים בארבע הל
 מסויימת!״ למלה נזדקק מתי יודעים

 המיק־ היא זה מחזה של הגדולה מעלתו
 שייך מהיר, שוטף, הוא שבו• הרבה צועיות

 בכללותו, המשחק, ולבעיותיו. הארץ לנוף
 ישראלית. במד, על המוצג הטוב אולי הוא

וירטואוז. של לדרגה טורקוב מתעלה ביהוד
 הזעירה, הבמה על המסך רדת עם אולם

 מענה קיבלו שלא השאלות לנקר ממשיכות
 הצעיר שהדור לומר: שחם רצה מה במחזה.

 הציבור? כספי של ביזבוז שאין מושחת?
צודק? תמיד שהזקן

 מחזאי נמצא כאשר במיוחד, מצער הדבר
מד, יודע אינו אך — לומר כיצד היודע עברי
לומר.

תערוכות
באוויר ליצנים

רובינש (ביתן ברגנר יוס׳ל תערוכת
 השבוע, שנפתחה תל־אביב) מוזיאון טיין,

 בתדהמה. שוחרי־ומבקרי־האמנות את היכתה
 בציוריו מורגלים, היו להם הנושאים שלושת

 מסגנונו בלתי־נפרד לחלק הפכו יוס׳ל, של
החדשות. מתמונותיו נעלמו — האמנותי

 הליצנים, — הנושאים שלושת מקום את
הח תשבץ וכן — והפרימוס מנורת־הנפט

 מילאו לבנים, קירות על השחורים לונות
 ו־ ארכיאולוגיות חפירות מלאכים, במפתיע

 הנושאים חילוף והערבה. הנגב תמונות־נוף
ה הצורות במקום סיגנון. בחילוף מלוזה

 מופיעות העדין, הקווי והרישום ברורות
 ומשיכות־מיכחול מטושטשות צורות עתה

ונועזות. ציבעוניות עבות,
 מלך האידי הטופר של בנו ברגנר, יוס׳ל
 (העולם ברגנר אודרי לציירת הנשוי ראביץ׳,

 זד, ששינוי לעצמו תיאר לא ),1217 הזה
לעבו טבעי כהמשך לו הנראה בסיגנונו,

 על־ כללית בתדהמה יתקבל הקודמת, דתו
 אומרים ״מדוע מגיב: והוא מעריציו, ידי
 כל נעלמו? שלי והלוליינים שהליצנים לי

 הקרקע את שהשמטתי הוא, שעשיתי מה
 הצמיחו ליפול, לא כדי והם, רגליהם מתחת
כנפיים.״ לעצמם
להסב מסכימים שמבקדי־האמנות בעוד

 בסיג־ השינוי את ומקבלים יוס׳ל של ריו
ב הדשה תקופה לקראת כהתקדמות נונו

 על הצבעוני כוח־הביטוי יגבר בה יצירתו,
 האספנים מביעים הסיפורית, הרומנטיקה

הח בסיגנון חושדים הם כלשהי; אכזבה
 של תפקיד למלא זה סיגנון בא אולי דש.
ה לשעריד, יוס׳ל את שיכניס טרויאני סוס

האבסטרקטית? האמנות של נעולים
 ״אני ידיד: באוזני ברגנר הצייר התאונן

 באים הם האספנים. עם לעשות מד, יודע לא
 ושואלים הכתף על לי טופחים לתערוכה,

ה התמונות את לקנות יוכלו היכן אותי
הקודם.״ מהסימון שלי, ישנות
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