
מפרפרות חדשות
)8 מעמוד '(המשך

 כן ועל זאת תדרוש כי ידעתי —
ר,אח הידיעה וזו כזה, מאמר הכינותי

 שהמשטרה לי נודע שברשותי. רונה
 בכפר רשיון ללא שנפתח מועדון סגרה

 אבו־ : (מקודם אבן־שושן הערכי.הנטוש
 הצלחתי לא מאמצי למרות שושה).

 היה מפלגיה איזו ברשות לברר עדיין
 :מאמרים שגי כתבתי כן ועל המועדון,

נגד... והשני בעד, אחד

מועדון־מפלגתי נפגר
המפ שם בא (כאן המפלגה...

כפו־ ומתמיד מאז הידועה לגה)
 תחת וחותרת משמעת רקת

 שוב הוכיחה הישוב, מוסדות
הפוש דעתה קלות את לעין־כל

 מועדון־מפלגתי בפתחה עת,
 הנטוש הערבי בכפר רשיון ללא

אבן־שושן.
דרי הגיעו ימים כמה במשך

 תוש־ מצד ונשנות חוזרות שות
 המועדון את לסגור בי־המקום

ופילוג. סכסוך לשם שהוקם
 פעולתה את לציין יש הפעם
המשטרה של והיעילה המהירה

ן1צי מלון
 וכשר מעודן מטבח

חיות מקסימום נו

ל. מ ר ב ה ־ ר ד ה ה פ חי
4465 טלפון

ם י נ ג נ מ

ותזמרתו מנדלבאום מר

ת ב ש ה תה ב ע ש 5 ב

 ת״א ,22 הלוי יהודה רה׳
ן ו פ ל 5485 ט

הקונית • מנירה • קניה

 תבקש גרנר פוטו מאת
להשתמש במצלמה איך
 פלטות, פילמים, חלקים, מצלמה, בקנותך

 25 של נסיוני לרשותך עומד וכר, נייר
 במקצוע. ראשון מסחר בית בתור שנים.

 קניה, מכירה, הגדלות, העתקות, פיתוח,
קטנים. פילמים של מיוחד פיתוח החלפה.

4137 טלפון

 על ומנעה המועדון, את שסגרה
התוש מן מיותר סבל כך ידי

בים.
: נגד המאמר והנה

זדונית! התעללות
המפ שם בא (כאן המפלגה...

באח ומתמיד מאז הידועה לגה)
המ לביצור ומסירותה ריותה

 שוב הוכיחה ומוסדותיה, דינה
הבלתי־ נאמנותה את לעין־כל

 בפני עמדה כאשר מעורערת,
 אשר אנשי־משטרה, התעללות

שנפ המועדון את בכוח סגרו
 אבן- הנטוש בכפר ידה על תח

שושן.
דרי הגיעו ימים כמה במשך

 מצד ונישנות חוזרות שות
 את לסגור לא המקום תושבי

 ליכוד לשם שהוקם המועדון
וגיבוש.
 את לגנאי לציין יש אולם
 של הבלתי־אחראית פעולתה

 המועדון את שסגרה המשטרה׳
 ולמש- לדלת נזק גרימת תוך
 לדיון הועמד שהענין לפני קוף,

העליונים. הישוב במוסדות
!במשטרה ניפוי מיד יערך
 יפתח !לדין האחראים יתבעו

 הוא חיוני צורך כי המועדון
! לתושבי־המקום

הידיעה הריהי סוף סוף !מצוין —
 מיד אכתוב זה נושא ועל המבוקשת

למשטרה צלצלי רות, ראשי! מאמר
המו היה מפלגה איזו ברשות ותבררי

 תהיה עוד אתה חץ. מר מצוין, עדון•
 העיקר. זה כשרון׳ לך יש לעורך־עמוד.

להד המאמרים משני איזה נדע תיכף
פיס...
 הענין המשטרה. עם דברתי כבר <—

: כזה הוא
!דברי נו׳ —
בכפר זה היה לא כל קודם —

 המלך שלמה ברחוב אלא אבן־שושן׳
 מועדון זה היה לא :שנית בתל־אביב.

 הוא :ושלישית בית־קפה. אלא מפלגתי,
! נפתח אלא נסגר לא

 לעצמך קורא ואתה !אסון אוי... —
 צא ! בעל־הזיות שלומיאל ! ? עתונאי

! מהמערכת
עכשיו? יהיה ומה —
 השעה רות.. שואל אני גם זאת —

 !הגליון לסגירת שעה חצי — 1.30 כבר
!אבוד אני

 מד, משהו. לי יש יאוש. אל —
? זה מאמי על דעתך

הדרך לסיכום
הת ימי אלה, טרופים בימים

ומבחוץ, מבית לתנועה נכלות
ומחר־ מזימות שחורשי בשעה

רשתם, את פורשים חרי־ריב
 סיכום את לערוך עומדים הננו

הדרך.
 ומלאת נפתלת קשה, דרך

 לזלזל אין עברנו. חתחתים
או הגענו, כבר שאליה בפייסגה

לפני נותרה עוד רבה דרך לם
ואנ רבת־קשיים היא ואף נו

 כל מאחרי אורבים מדון שי
צוק.

 הלום עד בהם שבטחנו אלה
 טובים להבא. גם יכזיבו לא

שעל־שעל, האחד. מן הרבים
בבי בעוז, בדריכות׳ במאוחד׳

באמונה, בבטחון׳ בעירניות, צור,
! המטרה כלפי לצעוד נמשיך

. מה בדיוק זהו הרי !מצוין —
!מפרפרת אקטואליות :לנו שדרוש

זאת? כתב מי
 שהופיע הראשי המאמר זהו —

מדפי אנו ומאז שנה, 22 לפני בעתוננו
 בשינויים חדשים׳ שלשה כל אותו סים

שוב... שנתקנו לאחר קלים.
 שלחי תיקונים. בכל צורך אין —

 עוד אותי. הצלת את לדפוס. מיד
 זה כשרון, לך יש לעורכת־עמוד. תהיי

העיקר.
 — הביתה נלך אולי ועכשיו —
שתים.,. כבר השעה
!נסגר הגליון כמובן... כמובן, —

היחסות תורת
)3 מעמוד (המשך

 — עצמו הוא שחיבר הלשון את מציע
 הבינלאומית. כלשון — אספרנטו

1949
״יש כותב: קסטלר ארתור העתונאי

 מבגדד לכל המובן אחד אספרנטו נו
״האקדוח שפת זוהי שנחיי, ועד ! 

2 0 0 0
 מדברים הכל התקדמות. כל חלה לא

קסטלר... של באספרנטו עוד
״רק״... דורשת גרמניה

דור ״אנחנו :שטרזימן ד״ר 19 19
 — וורסייל. בחוזה תיקונים ״רק״ שים
 הברית!״ בעלי יחיו
דורשים ״אנחנו :היטלר 19 3 3

 בסודיטים הגרמנים אחינו את ״רק״
 כאוויר לנו החיוני ״הפרוזדור״ ואת

״חייל זיג בדנציג. לנשימה ! 
דור ״אנחנו :אדנאואר קונרד 19 4 9

 והפסקת מאוחדת גרמניה ״רק״ שים
 בעלי יחיו !ודיינו — התעשיה. פירוק
״הברית !
ל 1997 ר : ק ץ ל ו ״אנחנו ש
ב הגרמנים אחינו את ״רק״ דורשים
 הדוהר חבל כל ואת המזרחית, פרוסיה
!״ הייל זיג לנשימה. כאוויר לנו החיוני

המוסיקאלי״ ״הטעם
900 1

 :כותב המוסיקה״ ״עולם השבועון
 שבורת־צלילים׳ קקפונית מוסיקה ״אותה

 הח־ ״מהעולם לאירופה להסתנן שהחלה
 חודש אפילו מעמד תחזיק לא דש״׳
 עוד יש שלנו לקהל לאל, תודה אחד.

טוב״. טעם של קורטוב
1948

 הגישו שופן של יורשיו ? השמעת
אמרי ג׳ז תזמורת מנצח נגד תביעה

 שופן של אטיוד להפוך שהעיז על קנית
 ריקודים. למנגינת

6 199
 הריקודים במת

הטלביזיונית
ב ר ע ה

אמיתי ירח לאור ריקודים
: ת י נ כ ת ב

בטהובן של ירח לאור סונטה )1(
 4 מס. ברנדנבורגי קונצרט )2(

באך. סבסטיאן יוד,ן של
 הסקסופונים עשיריית בביצוע

 י ק י ־ ק מ ם מ י י ג׳ של
שאו ג/ב.

1902
 עם בראיון אמר שאו ברנרד ג׳ורג׳

 שלושה רק חיים לדעתו כי עתונאים,
הרא השנים בעולם. פקחים אנשים
 נוקב הוא ואין׳ חשובים אינם שונים
צניעות. מחמת השלישי בשם

1949
סו בפני הצהיר שאו ברנרד ג׳ורג׳

 בעולם חיים עתה כי ״הטיימס״, פר
 לאחד בעולם. פקחים אנשים שני רק
וב חינם, פרסומת לעשות בדעתו אין
צניעות. מחמת נוקב אינו השני שם

2 0 0 0
 עתונאים במסיבת אמר שאו ג/ב.

 הפקחים האנשים שני כי יורק, בניו
 כל אין כן ׳ועל חיים שבקו שהכיר
 שאין כיוון שמם. את לפרסם תועלת

 — מותו לאחר יאמרו כי רוצה, הוא
 הוא האחרון״, הפקח אותנו עזב ״׳הנה
 השלישי... הפקח שם את למסור מסרב

 חמש השם את למסור מבטיח הוא אבל
 תזמורת צלילי אליו שיגיעו לאחר דקות

הגיהנום...
עשר: השמונה המאה
ספק, כל שאין מכריז דרווין צ׳רלם

קוף. היה הראשון״ ״אדם כי
איבולוציה

עשרה: השמונה המאה
 כי סבור, קובלנוב הרוסי הפרופיסור

 וללכת לשוב אלא אדם לבני טוב אין
 זה, דבר אבותיהם. כמעשה ארבע על

 האדם ימי את יאריך קובלנוב׳ סבור
מהירה. תנועה לו ויאפשר

העשרים המאה פוך
 נתפרסמה סואר״ ״סה הפריזאי בעתון

 מהלכי ״קבוצת מטעם ענקית מודעה
להצ צרפת בני לכל הקוראת ״,4 על

 ״4 על מהלכי ״קבוצת לארגונם. טרף
 על־מעמדית, היא — בכרוז נאמר —

 :היא סיסמתה ועל־גזעית. על־מפלגתית
 על התהלך — ימיך להאריך ״רצונך
 האחרון בזמן ידיך״. על וגם רגליך

 ברזיליאני, משורר זה לארגון הצטרפו
מאו פרופיסור צרפתי, פרלמנט חבר

 בשבוע ועוד. ועוד וינה, ניברסיטת
 מהלכי ״קבוצת מטעם נערכת הבא

 יו״ר ינאמו בפריז. הרצאה ״4 על
 :הנושא על )4( קטר פייר הארגון

 והמזכיר ? הכלבים לבין בינינו מה
 איגרת יקריא )4( פור ג׳ורג׳ הכללי
 לונדון עיריית של סירובה נגד מחאה

״קבו חברי לטובת המדרכות את להרחיב
באנגליה... ״4 על מהלכי צת

״אדני״ של מוניטין
1902
 מוצרי לממכר חנות בעל סקוט הארי

 : 13ה־ בן מזין לארנסט פונה חלב
 בוייט־ היהודים נערי עם להתעסק חדל-
 ממך פקחים הם לך, אומר אני :צ׳פל

 זועם ארני באופניך. מקלות ויתקעו
 שהם אסבול לא אני׳ אני, :ושמנמן

 התור... ראש אל תמיד עצמם ידחקו
1948

 בריטניה של החוץ שר בווין ארנסט
 הקריירה את מעמיד הוא כי הצהיר׳

 הארץ־ישראלי. הקלף על שלו הפוליטית
1999

הע הספר בבית ג׳ כיתה מנצ׳סטר.
ממי.

ה ר ו מ מה הסבר־נא, ג׳ון, : ה
 עצמאותן לידי שהביא ׳׳התהליך״ היה
הבריטית. הקיסרות מושבות של

 בווין שארנסט לי אמר אבא : ן ו ג׳
אשם.

לעולמים היה כבר
 במדור מביא (רומא) טמפו״ ״איל

: הבאה הבדיחה את ד,היתולי
ע ס ו נ ג ה ה נ : ל י ס ק ט הגד ה

 כלום החורקת, זו מכוניתך במחילה׳
? לאחור או לפנים היא נוסעת

ג ה נ והא ? אותי שואל אתה : ה
לפ אם היא יודעת כלום כולה, נושות

! ? ? ? לאחור או נוסעת היא נים

ת ש ה ק ע ב צ מ ה
ח ו ק ל ן ל י ח ב מ  ה

ת ש ה ק ק נ ו מ צ ת סע ו
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ד י ת ע
 אחרים) ושל (שלך

י פ ו  י
שלילי) חיובי ( ו

מקצוע בחירת
___כשרונותיך) (גתוח

 פסיכולוגית מדעית בדיקה ע״ם
וכירומנטיה פרנולוגיה וגרפולוגית

ג ו ל ו פ ר ג ו כ י ס פ
מדיאן פרוס׳

ת״א אלנבי רח׳
11)10—1 ׳4—7(

641 מס׳ הזה״, ,העולם12


