
שים אנ
שהם לחשוב ״אפשר מני:

מצל כשלא בחוכמה מדברים
אותם.״ מים
כנר אורבים הגנבים 9!

 תל- של הראשי לרב אה,
 פרנקל. ידידיה הרב אביב,

ש אחרי מחדל, חזר אך הוא
 הראשונה מהגניבה התאושש

 והו-* )2303 הזה (העולם בביתו
 את הפרטית מהכספת ציא

 ושוב שלו, היקרים כלי־הקודש
 במוצאי לביתו. גנבים פרצו

 עם הרב יצא שימחת־תורה
 בכיכר שניות להקפות אשתו

 להרתיע וכדי מלכי־ישראל,
דו אור בביתו השאיר גנבים

 כששב, מופעל. רדיו ואף לק
 גילה לביתו, ההקפות, אחרי
 ושחפצ-־ט הפוכה, הדירה שכל

כנחו- חנוכיה כגון יקרי־ערך,

יס שהוא אמר בדיון, תתף
 דמוקרטיה שיש לקביעה כים

 יחליף מישהו כאשר רק בארץ
בורג. יוסף השר את
 של המחודשת העלאתו ■1

ה שכתב במאי, לידה המחזה
יהו (״א.ב.״) אברהם סופר
 ששת־ מילחמת אחרי שע

חי לתיאטרון החזירה הימים,
 שנעדרו ותיקים שחקנים פה
;ב מרים מבימתו. רב זמן

 ישפט הו את שאמרה ריאלי,
 התיאטרון בימת מעל הראשון
 שנה 20 לפני בפתיחתו החיפאי
 שנים אחרי לשם חזרה בדיוק,

ש רווח, זאב העדרות. של
 האחרונות השנים בשמונה

 בסרטי ושיחק ביים הפיק,
הבי על־ידי שנקטלו קולנוע
בחיפה, להתגורר עבר קורת,
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 גולדמן, לכפר. שנה $0 בטכס מיגדל״העמק, של רבה גרוסמן, יעקב
השטריימל. עם להצטלם מגרוסמן, רשות ביקש החזיון, את שאירגן

 הקדשות. בעלי וגביעי־יין שת
 אשתו ברע, חש הרב נגנבו.

 ולשו• המישטרה, את הזעיקה
 :הרב אמר למקום שבא טר

 את תעב־רו שלא מקווה ״אני
 יודעים הם כך לעיתון. זה
 לא השוטר בבית.״ לי יש מה

כתב אתם ״הרי חייב: נשאר
 תשתתף שאתה בעיתון תם

 הגנבים גם שניות. בהקפות
ה של ההודעות את קוראים
הראשית!״ רבנות
■ ה מזכ״ל ממלא-מקום |

 קיסר, ישראל הסתדרות,
 את לקיים נוהג שהוא סיפר

 עם ההסתדרות מטעם הדיונים
 משום הפסק, ללא השובתים

 לאלצם היחידה הדרך שזו
 סבל ולמנוע לעבודה לשוב

 ב־ ״למדתי מהציבור. מיותר
 הן הקטנות שהשעות מפא״י

להחל ביותר הטובות השעות
לק נהגו שם חשובות. טות
ה בשעות ההחלטות את רוא

 זכר לא כבר כששאיש קטנות,
מדובר.״ מה על
 היהודי הזרם של בכנס 63!

ש ההומניסטי, הזרם הרביעי,
ה אמר בתל־אביב, התקיים

 ליבוכץ ישעיהו פרופסור
דמו מדינה היתד, שישראל

ש היא לכך והראייה קרטית,
 רבין יצחק את החליף הציבור
דמו בבחירות בגין במנחם

מר שינוי, ח״כ קרטיות.
שהש- וירשוכסקי, דכי

ליאו במחזה. משתתף והוא
 תקופה ששיחקה ריכלין רה

 של הסאטיריות בבימות ארוכה
 שבו לתיאטרון חזרה צוותא,
מש במחזה כן. לפני שיחקה
 דבורה השחקנית גם תתפת

ץ, .80ה־ בת קסטדנ
■  הצגת־הבכורה אחרי !

מסי התקיימה במאי לילה של
ה השחקנים, בהשתתפות בה

 חיפה, עיריית ראש מחזאי,
 אחרים, ורבים גוראל אריה
 ממשתתפות אחת של בביתה

 מרציאנו. שוש ההצגה,
תיאט לשחקן הנשואה שוש,

רק ויינכרג, עמי חיפה, רון
 לצלילי גבריאלי, מרים עם דה

 כשכולם מרוקאית, מוסיקה
ומוח במעגל סביבן עומדים

כפיים. אים
אב כדורסלדהעבר ■1

ב שוטר שהוא חמו, רהם
 לראות העדיף סגן־ניצב דרגת

 לצפות ולא הצגת־תיאטרון,
 על תל־אביב מכבי בניצחון
 לא אך בוקרשט, סטיאווה

 המחזה, מהעלילה. נחת רווה
 בחקירה עוסק המרכזי, ה-מדור
 שבה המישטרה, של פנימית
להפ החוקרים הקצינים מנסים

שוט שני סחיטה, לצורכי ליל,
ב מאוד נרגז היה חמו רים.
כ שהוא, וגילה ההצגה תום

 המישט- הסברת על ממונה
לב עתה ייאלץ בקהילה, רה

בתפקיד. נוספים לילות לות

אלה1ד מאתבלתים שמי י

 טובה, נסיעה
אדוני!

לארצות־חברית בדרכו לוד בנמל־התעופה בגין
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