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 תמונותיך טיב
בפיתוח תלוי

 לב תשומת מקדישים אנו
ותצלום תצלום לכל אישית

 ינתר זנל 2070
 יותר סהר 5070

יותר טוב 10070
 צילומיו יתקבלו
במעבדותינו המפותחים

תשלום. ללא והדרכה יעוץ

ערת ה שער נ ק צו מ ב
 עומדת ״ ביץ׳ ״אושן פרשת
 ידוע, לאור מוציא לסבך
 זוהר ונערות עתונות צלם

מפורסמות.
ר ו פ ס א ה ל מ — ה

נבל״ ללא ב״מלאך
 אג/ 75 במחיר

העתונים. דוכני בכל להשיג

 אמת־־ דוברים אנו
!בעצמו כובס אינו ״זיו״

10וחע5ח5 סזס^ק
תל־אביב ,21 גורמן רחוב

י בל ת ו ר י ם ש ו ל י צ ה

 הכביסה סכונת בעזרת ״זיו״, אבל
 כביסתן את זמלבין מנקה שלך,

מדין! ריח לה ומעניק
 ופירוש מוגבל קצף עס כובס ״זיו״
המכונה. על שגיירה — הדבר
 על ימליץ הוא המומחה, את שאלי
 הראשית הרבנות בהשגחת —כשר״זיו״!

יפו—לתל־אביב
דחף

ר1ביד
בתולה עואננוז הערמה

מי כ ם ח  תל־ ,התיאטרון (מועדון חל
 התיאטרון, מועדון רביעיית אנשי הם אביב)

 הפך ששמה העיירה אגדות את המספרים
 פרובינציאליות לצרות־מוחין, ולשנינה למשל

מספ עליה שחלם, אלא ילדותית. ותמימות
 זינגר, (גדעון הרביעיה אנשי הפעם רים

 שפר) וראובן בר שמעון בן־סירה, יעקב
 אם כי הגלותית, היהודית העיירה אינה

כולה. ישראל מדינת
 דן על־ידי נכתבו שפיזמוניה התוכנית,

 אבידן על־ידי שלה הקישור וקטעי אלמגור
 פרידמן, שרגא הבימה איש אל שאינו שפר,
פו סאטירה היא התוכנית, את ביים שגם

 המועדון, למסורת בהתאם חריפה, ליטית
 זו;, בשטח ביותר הנועזות הן שתוכניותיו

ב הקיימות הסאטירה במות תוכניות מכל
ישראל.
ב מלגעת נרתעים אינם הרביעייה אנשי
 ברורים רמזים תוך אקטואליים, נושאים
 לעגם. תיצי את שולחים הם אליהם לאנשים

 המפלגות, לחיציהם: קורבן הנופלים בין
 בהקשר שריה על הממשלה מפא״י, ובעיקר

 ומפקדיה. המשטרה הפרשה, עם
למשל, כך, הקהל. ראש של כנו

 לפי המושר חלם, טל השומר השיר אין
 מיפור־הפר־ מתוך קרופקה אופיצר מנגינת
 — הכוונה למי לספק מקום משאיר בריס,
 בן־ עמום תל־אביב, מחוז משטרת מפקד

השיר: מילות ואלה גוריון.
 ובחצות סבב/ העיר בכל חלם של השוטר

 הסתתר בחושן / גנב פתאום ראה הלילה
 שס שקט! שקט! / ניצב הוא בשקט / הוא
* גנבו גונב

 אם / גיבור אינני — אז השומר החלים
 הלן / באור אתפשנו — בחושן גונב הוא

 הוא דבר שוס •אן / הפנס ליד לו וחיכה
תפס. לא

 / בוער לא זה כי / מחר יש — דבר אין
רב־שוסר. של דרגה תקבל
• שם! הנהו — יש? סח — משמרה! הלו

 — נזיד — כאן! שם! לא — איפה? —
פרקשו

 ובחצות מארב/ לו הציב בלילה ולמחרת
 בחבל, אותה קשר / הגנב של ידו את תפס

 השני את תחזיק — קח / אחד בקצה כן
 / וקר רוח יש פה השוטר •אמר / ביד!

 נכנס / נוחר עד לי וחכה ביתי ליד עמוד
 מצא לא אן / שב הוא בבוקר הביתה, הוא
 לא / נוחר יש דבר, אין / גנב. שום כבר

רב־סמל. של דרגה תקבל / בכלל בוער
שם! הנהו — יש? מה — משטרה! הלו

 לא — איפה? כאן! שם, לא — איפה? —
יומלה! לא, — פרקש? — שם! כאן,

 / מוכשר שוטר אותו בלילה ולמחרת
 כמעט / ישר למשטרה בא הגנב, את תפס
ה בא / גנב אותו ראש על חכובע בער
 ״היי, השוטר: •אמר / עף. והכובע רוח
 ואחכה לתפוס רוץ הכובע / מחורבן! גנב
 / שטף הכובע את הגנב תפס / כאן. לן
 / שב לא הוא — לשוא חיכה השומר אן
 תקבל / ביד יתפס — מחר כי דבר, אין

רב־פקד. של דרגה
סבא? איפה — סבא! אצל יוסלה? איפה

 — יוסלה? איפה אז — יוסלה! אצל —
 מחפשים מה יודע אתה אולי אדוני, סליחה,
נוגן־דויד־אדום?! לכיכר מתחת
 / אל־על יום כל עלה מזזלם, השוטר כן
 אוסף / המפכ״ל של מגנו כידוע, הוא היום
 .רוח, רוח, / סביביו עתונאים יומיים, בכל
גנב! חצי אין

 שהוא / המפב״ל עמיסגן בחלם זה כך כי
 הוא הכל / הקהל ראש של בנו כידוע גם

 בליץ מומי רק / אישי באופן פה תופס
חופשי! עדיין

 המועדון, רביעיית הדמוקרטיה. אונס
 עדיין ד,יא רבים, מתחרים לאחרונה קמו לד,

 חולשתה ביותר. וו־,הרמוני המשעשע הצוות
 משמיעה, שהיא הטקסט שמלבד — העיקרית

 ל־ התרגל הקהל להפתיע. כבר לה קשה
 למישחק בן־סירה, של הקומיות העויותיו

 בר. של הסופראן ולקול .זינגר, של הצואר
 כמה עד לגוון ניסר, כבמאי, פרידמן, שרגא

ה שהיסוד הרביעייה, העמדת את שיותר
 הגבוה זינגר של העמדתו בה נשאר עיקרי

 דבר, של בסופו אולם הנמוך. בן־סירר, ליד
נש כך ר,שיגרה. מן לחרוג לארבעה קשה

ה כמו היחיד. המפתיע הגורם החומר, אר
מהלם: הבתולה על שיר

 דמו־ לה קראו / עלמה היתה אחת לאם
ומ תסיסה עלמה צנועה, עלמה / קראסיה

 היטב לשמור האם רצתה / סימפאטיה. לאת
 זאב שום יצליח שלא / ילדתה טוהר על

תומתה. את לסרוף

124! הזה העולם


