
 הפשוט, הספור בשל לראותו וכדאי שכדאי מחזה :״הארץ"
 והמשחק המבריק הבימוי המודרני, ד העיב

הטוב.
 הטיפול צורת אולם האהבה, — עתיק הנושא נ ״מעריב"

לחלוטין. מודרנית
אנו, לתקופתנו דווקא מובהק השכל מוסר
 מחשבה של הכפיר, מכוח חזק הרגש של כוחו

ממושטרת.
 מן חריגתה בעצם מרעננת הצגה :אחרונות" ״ידיעות

 בדריכות מוחזק הצופה לראותה. שראוי השגרה
להורדתו. ועד המסך מהרמת
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 ״דיאנה״ לספרות ביונ-הספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות בין יום-יום.
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ה׳. ג׳, א׳, בימי̂ם

ם ת 60662̂ ף)טל.1דיזנג (ככר1 אדיינ

בירושלים: כללית פקידות

 — במכונה כתיבה !חודשים 4
:קצרנות פנקסנות, !חודש

בחיפה תהיה באם
״פוטו־ברנר״ אצל בקר

 בעתונות שפורסמו המצלמות רוב
 אצל תמצא האחרונים, בשבועות

 חיפה. ״פוטו־ברנר״
 לצלם יכול מודרנית במצלמה

ילד. אפילו
!גדול פלשים מבחר

פורמן, י. ד״, י ק פ ״ה ביה״ס
18 בצלאל
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ליבו־ ישעיהו הירושלמי לפרופסור
ץ  חברה בשאלות ברורות עמדות יש כי

 ביטא לאחרונה ישראל. במדינת ומישטר
להח נסיון ״כל השבת: חוק על מהן. הלק
 חילונית מדינה של השלטון באמצעות דיר
 אלא אינו ,,דתית ,חקיקה הנקרא הדבר את

 בזיון ה׳, חילול וגורם וגניבת־דעת, רמאות
 ״אחת הרבנות: על • הדת.״ והרם התורה

.האנטי־יהודי השלטון של הזרועות . פקי .
 היהדות על •! חילוני.״ שלטון של דות

יש במדינת היהדות של ״קיומה במדינה:
 * מוחזקת.״ פילגש של קיומה היא ראל
 מוחזקת פילגש היא ״המדינה המדינה: על
ה יהדות ושל אמריקה של גרמניה, של

המת שאדם ״כשם השנור: על • עולם."
 גם כך פאראזיט, הוא הצדקה מן פרנס

 הנמנע מן פסיכולוגיות מסיבות המדינה.
 נתמכת, חברה כולה שהיא שחברה הוא

 שהוא לפרופסור, • הגונה.״ חברה תהיה
 להרכב הצעה גם ישנה דתי, יהודי עצמו

 קיר אל מקיר ״קואליציה בישראל: הממשלה
 ויצחק הממשלה, ראש דיין משה -

 דתי ליהודי • הממשלה.״ ראש סגן רפאל
 ישיבת ראש סדנא, יחזקאל הרב אחר,

 הממשלה. לראשות אחרת הצעה חברון,
נשיא עם בירושלים, השבוע שקיים בפגישה

 מושבע. כזללן ידוע והתעשייה, המסחר שר
 כשביקר פעם, הכל. אוהב הוא מלחם חוץ

 עבורו. להכין מה נשאל המפעלים, באחד
 הרבה עם ״שיהיו השר, ביקש ״סנדביצ׳ים,״

ה ששר לאחר • לחם.״ בלי אבל בשר,
 כשלא כישלון נחל יוסף, דוב משפטים,

 הרע, לשון חוק בחקיקת מטרתו את השיג
מח אל־פתח, איש בפרשת שהסתבך ולאחר

ה במשרד עוזריו החליטו חג׳אזי, מוד
 יעבוד השר אם לכולם ייטב כי משפטים

במש הבכירים הפקידים אחד סיפר פחות.
 סיכוי ״אין מידידיו: לכמה המשפטים רד

ה בממשלה בתפקידו לכהן ימשיך שהשר
 מעין לעשות בסוד, החלטנו, לכן באה.

 אנחנו שביתת־האטה. — איטלקית שביתר,
ל להכרעה יגיעו עניינים שפחות משתדלים

 ו־ סיבוכים שפחות כדי יוסף, של שולחנו
ה את זוכרים 9׳ בעתיד.״ ייגרמו בושות
ה כשהמניסטר באמריקה, שקמה סערה

 מנהל גם שהיד, וילסון, צ׳ארלי אמריקאי
ל שטוב ״מה אמר: מיטורס, ג׳נרל חברת

 ובכן, לארצות־הברית״? טוב מוטורס נרלג
 הרגשה בעלי מיליונרים ישנם בישראל גם

 אחרת. קצת זה את מנסחים רק הם דומה.
 מיליונר הוא למשל, פדרמן, יקדתיאל

 שטוב שמה חושב לא הוא אבל אמיתי,
המצב אצלו המדינה. עבור גם טוב עבורו

המדינה נשיא עם לבאי פרוס׳
ת ואחר־כך: התפתלויו

 תפקיד כי הרב הציע שזר, זלמן המדינה
 דויד רפ״י ח״ב על יוטל הממשלה הרכבת

 ראשות שאת שחשב מי פן־גוריון.
באמצ קולק טדי השיג ירושלים עיריית

 את לספק כדי או מפלגתיות, קנוניות עות
 אינו מפלגתו, ושל שלו השלטון תאוות

עוב שמים, לשם הכל עשה הוא טועה. אלא
 המפד״ל, עם ההסכם חתימת לאחר דה:

 וקיבל כאדמו״ר, הדתיים על-ידי טדי הוכר
 הרב מפי המתאימות והברכות ההכשר את

ה גדולי מועצת יו״ר סירוצקין, זלמן
 עשו אחר־כך מנור. ד,רבי ומפי תורה,

 אלא מסיבה, סתם ולא מסיבה, המחותנים
 פועלי מרשימת טדי, החבר למהדרין. כשרה

 ותיק, דתי אחר, וחבר כיפה, חבש ישראל,
 ״נכון למשפט: כשהגיע מהתנ״ך. קטע קרא

 ניקוז ודמעות קולק, התרגש מאז,״ כסאך
 מטעם גם עיר ראש שהפך לאחר • בעיניו.

 ה־ לעסקיו טדי התפנה העליונה, ההשגחה
מו בענייני לארצות־הברית טס שיגרתיים,

און  כן לפני כדרכו. כסף, לאסוף ישראל, זי
 דויד של ראשו פסל את להציב עוד הספיק

 ולהגיד המוזיאון, מאולמות באחד בן־גוריון
 את הקשיש. מנהיגו של בשבחו מילים במה

 ראש רעיית דווקא לישראל הביאה הפסל
 אותו שקיבלה אשכול, מרים הממשלה,

בסקוט שוץ כנו היהודי מהפסל במתנה
 אוניה להשיק כדי בזמנו, שהתה שם לנד,

ישראלית.
★ ★ ★

אפס ספורת ת
 פינדס האוצר שר להתפטר, שרוצה זה

 מסויימות, מילים שמחבב כמי ידוע ספיר,
 ״פסקודניאק״, כמו: מתרגז, כשהוא בעיקר

 ״שקרן״. סתם או ישראל״ ״שונא ״שמנדריק״
 שבה שפה באנגלית, לנאום נאלץ כשהוא

ה את עוזריו לו מכינים שולט, אינו
ל ומסמן אותם, לומד הוא מראש. נאומים

 ניקוד סימני האנגליות למילים מתחת עצמו
 הוא אין המפורסמת קרחתו את עבריים.

 הספר אצל מזמין פשוט הוא לעולם. מגלח
בעבר שהיה מי ספיר, אפס. תיספורת שלו

 אומר: שהוא מה הנד, להיפך. בדיוק הוא
 אפשרויות לי שנתנו מאושר מאוד ״מאוד
אפ לי נתנה הממשלה של העזרה בארץ.

 אני פוש. לי נתן הכלכלי המצב שרויות.
והצ ״עליתי ובכלל, זה.״ את שוכח לא

 התגלה זאת, מלבד המדינה.״ עם יחד לחתי
 להשקיע ממהר שאינו זהיר, כאדם פדרמן

 כך על פעם דובר מבטיחים. לא במקומות
 מגלה הוא אך בערד, במפעל ישקיע שהוא

 אבן־ שהנחתי משום רק מלון ״לבנות כי
 באר־שבע: למשל, או, אסון.״ זה — פינה

 מלון שם שיש זמן כל אך לבנות, ״רצינו
 מלון עוד לבנות טוב לא זה מרוזיח, שלא
 היהודי־ שההיסטוריון בעוד # ירוויח.״ שלא

ב ממשיך לכאי, נ*י פרופסור ההונגרי,
 של הנאצי עברו על שלו הגילויים הפגזה

 בישראל, המערב־גרמנית השגרירות יועץ
 אנשי מתפתלים טדי!, אלכסנדר הד״ר
ומתייע מתחבטים הישראלי, החוץ משרד

 מעטים רק העניין. מן לצאת כיצד צים,
 על־ידי השנה התקבל לבאי אותו כי זוכרים

ב לביקור כשבא במעונו, המדינה נשיא
 משרד אנשי אותם על־ידי הוצג אז ישראל.

אמיץ.״ ויהודי דגול כ״היסטוריון החוץ
★ ★ ★

השבוע פסוקי
אשבול, לוי' הממשלה ראש •

 ״בתחילה הבחירות: שלאחר התקופה על
 פלא, כבאורח ואחר־כך, מתפורר, נראה הכל
מחדש.״ מתאחד הכל
עורך רוזנכלום, הרצל ד״ר •

ת: ידיעות הער שתגידו, מה ״הגידו אחרונו
אחים!״ זאת בכל הם והיהודים בים

 בן־גוריון: דויד על לבון, פינחס •
ה גורל את המזהה ונוטר, נוקם ״קנטרן,

עצמי.״ עם מדינה
 ״הסנהדרין שייס: ישראל ד״ר •
ב חוקים שחוקק יווני שם בעל מוסד היה
 שם בעל מוסד היא והכנסת היהדות, רוח

הגויים.״ ברוח חוקים המחוקקת יהודי
 היהדות בין זהות שום ״אין : #חנ״ל

סתירה.״ אפילו ביניהן ויש לדמוקראטיה,

ה העולם 1472 הז


