
ם בי ת כ מ
)9 מעמוד (המשך
 של הנדירה ההזדהות מידת לו שנהירה

 שנכון מה כי יבין המדינה, עם דיין מר
 מ.ד.) •של שיפוטו מיטב (לפי המדינה לגבי
 (הנוכחי) שר־הביטהון לגבי שבעתיים נכון

 לסחוב •מסוגל אינו פשוט דיין משה שלה.
אחת. בבת דגלים שני !)להרים גם (ומה
 יחדל כשר־ביטחון, בדיין שרוצה מי

 מחוקי ברצונו להתעלם לו ויניח לו להציק
למבקשי מעמיד שהוא התנאי זה המדינה.

ויזלטיר מאיר
העתיקות לאגף — דיין

 רשאי אדם פסול. כל בכך ואין שירותיו,
 בכך לראות ניתן למעבידיו. תנאים להציג

 בית* בכל המחייב שבע״פ הסכם מעין
משפט.
 נוהג דיין את לראות שמתעקש ומי
 רחמנא (שוויונות, המדינה חוק על־פי
 במגבלותיו להתחשב חייב הוא אף !)ליצלן

 וגר, דגלים (שני דיין מר של המוצהרות
 בן* דן זה (ויהי שכזה עקשן לעיל). וראה
 לפעול חייב כהארץ) •מכובד עיתון או אמוץ

 דגל מנשיאת דיין מר של לשיחרורו
 ל־ שיפעל מוטב האמת, למען הביטחון.
 הזדהותו שכן בכלל, הממשלה מן שיחרורו

 כה היא הביטחון נושא עם דיין מר של
 יימנע כי הדעת על להעלות שאין נדירה

 יכהן אפילו ביטחון בענייני מהתערבות
 להבטיח ניתן האזרחיים בחיים כשר־הסעד.

 מינויו על־ידי דיין מר של יושרו את
 יוסיף אז גם ואם העתיקות, אגף כראש
 שאיני (מה רשיון ללא ולמכור לחפור
להזדעקות. מקום יהיה מניח)

תל־אביב ויזלטיר, מאיד

הסקופים 8

הגדולים
הגדו הסקופים כל מתגלים כלל בדרך

 והנה הזה, העולם דפי מעל לראשונה לים
מיזם הארץ בעתון קראתי הרבה להפתעתי

 דצד הורדת על הסכם 1
הטר&נס-אטלנטיות זטיסות
ההס ע״פ (יופי״ע). 20 הונלולו,

התעו איגוד של 27ד.־ בוועידה כם
 מחיר יורד דאט״א), הבינלאומי פה

— והערביים המנהיגים,הישראליים

מ הופיע שלא בינלאומי סקופ לחודש 21
הזה. בהעולם עולם
 תוכלו למען הנדון הקטע את מצרף אני

בעצמכם. לשפוט
 מגל קיבוץ אריק,

במ האינפלציה טל הגדול הסקופ •
 — ווןער־בייס הישראליים המנהיגים חירי
גלופה. ראה

 מכתבים השולחים קוראים
 כקגרח. אותם לנסח מתבקשים

תמו למצרפים תינתן עדיפות
למכתביחם. נות
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:הגלוייד. גבי על ולציין ת״א, ,136 ד. לת. בלבד גלויות על־גבי לשלוח יש התשובות את
 למשלוח האחרון המועד במספרים. התרגיל כל את להכיל צריך הפתרון ״.1788 ״חשבץ

.14.12.1971 —הפתרון

ספרים. פרסי שלושה יוגרלו נכונה הפותרים ביו

ת קור סי

 חלום הוא מקורית ישראלית •להקת־קצב
 פעם בכל מורגנה״: ל״פטה המשול ישן

 מחליק הוא מתגשם, הוא הנה כי שנדמה
האצבעות. בין

 התפרקו התקווה וכף הגבוהים החלונות
 ומנסה חדש מועמד בא ועתה עת, בטרם

 הימים. אחרית בשם להקה — כוחו את
ש בשבוע שהשמיעה •מה •לפי לשפוט אם

 היא הימים אחרית צוותא, במועדון עבר
 ברבות אשר טובה הבטחה הבטחה, בהזקת
 חברי חמשת להתגשם. גם •תצטרך הימים

 מגן, אלי אלוני, מירי לוי, (זוהר הלהקה
 מוכשרים ספק ללא הם וצ׳רצ׳יל) שושן גבי

 העבודה גם עצמו. בפני אחד כל מאוד,
 איותו שנוגנו הקטעים בשבעת שהשקיעו

 נראית שלמה) ■לתוכנית מדי (מעט ערב
לעין. היטב
 בעובדה להוש גם קשה לא זאת, עם

חב בין הפעולה שיתוף חדשה. שהלהקה
המ הקולית העבודה הססני, עדיין ריה

 לפיזמונים ואשר מלוטשת, אינה שותפת
 הוא (העץ ,מאוד מוצלחים כמה יש עצמם,
ב (אני מאוד משעשעים כמה יש גבוה)
 כאלה גם יש אבל הסגור), למוסד דרכי
 די התבשלו לא כאילו רושם עושים אשר

ב תלויות נשארות מנגיניותיהם הצורך,
 מעוותות־ אימפריוביזציות ואפילו אוויר׳
 חוזרת) (האזנה פיד־בק או (בכוונה) צליל

זו. עובדה מסתירים אינם צ׳רצ׳יל, של
 אלה חמשת ■יצליחו אם ישנו. היסוד אבל
 למיחייתם להשתכר כדי הופעות די להשיג
נת זאת בכל אולי הקרוב, העתיד במשך

מקורית. קצב בלהקת ברר

ן,י9 רו ט א תי

 למסעדה הפך הבימה של הקטן האולם
 ראשה את מפצח 1 מספר גיבור אינטימית.

 אחר- בתיאבון. — אותה וזולל אמו של
 לפצח 2 מספר מגיבור מבקש הוא כך
 יוכל ■עצמו שהוא כדי שלו ראשו את

׳להש אמו. •על שעברה בחוויה להתנסות
 גיבור אוכל הגסטרונומית, ההרפתקה למת

.1 מספר את 2 מספר
 משפע, אחד הוא זה קאניבליסטי שיא

 ארא־ פרננדו של וקיסר בארביטקט
 קיבתם את שעירבלה הצגת־בכורה — כל

וב מקצועיים, מבקרים כמה של העדינה

בר־שכיט שלמה
מאופקת לוליינות

ושיבו הרעלות לכמה תגרום עוד וודאי
 יוזהרו שלא צופים אצל בעיכול שים

מראש.
 המפוקפק אוצרו שכל ושוחזר נאמר כבר

 של צרור הוא בימינו איש־התרבות של
 ה־ ומחלות־רוח, גפש הפרעות תסביכים,
 של ומתפורר דק למסווה מתחת מסתתרות

 עם וחדרי־נוחיות טלוויזיה, טכנית, קידמה
 שלמד איש־התרבות, כאשר שושנים. ריח
 ומאדלר אמא את לאהוב מפחיד בבר

 גם הוא האחרים, בניה בל על להשתלט
 מימש הוא הרי הקאתולית, החברה תוצר

 יסורי־מצפון הקדמון, החטא :הבריאה נזר
 של בשרו (הלחם, אדם אכילת נצחיים,

 ימיני כל ועוד הנ״ל) •של דמו ■והיין, ישו,
ראשו. על בולן מונחות צרות,

)12 בעמוד (המשך

1788 הזה העולם19


