
כו ד י. מר חי ו ד י ר מ' מ
חוקה, בעד ״חירות״ להחביא

הסי־ סיעתו. חברי נבל כנת״
ת ל גו רנ תבטיח החוקה :בה ? ת

 גם הפרס חופש את
 ה״חירות״, תנועת אין הפיקוח. מפני

 לפיקוח, מתנגדת מרידור, מר לדברי
 לו לשים שיש מופרז, לפיקוח אלא
 מרידור מר הביא הדגמה ולשם סייג.

 בחופש־הפרט הפוגע בפיקוח ההפרזה את
האשד,. של

 מימי הנוסעות נשים על ספרו —
נת ומעבירות למושבות כערב חמישי

מחפ הפקחים בכיסיהן• תרנגולות, חי
 ההברחה. את ומגלים בכיסיהן שים

 את תחביא האשד, אם יהיה, מה אולם
 התרנגולות שוק את או כנף־העוף

 רשות אז גם היהיר, י אחר במקום־סתר
? חיפושים לעשות לפקחים

לפ הרשות יש חוקה׳ בלי כלומר,
 מוברחות כנפי־תרנגולות לחפש קחים
 תחביא המבריחה שד,אשד, מקום בכל

אותו.

ם של לדעתו רזין כלא ׳ י י ר  ה
, וברזין ן י ו אין הסעד, שר ל

״חוקת :בחוקה צורך
או שנה״. אלפיים מזה קיימת ישראל

בל בשכנוע כי יודע, לוין הרי׳׳מ לם
 נימת איפוא, הוסיף, הוא סגי, לא בד

 שותת ״מלב : איומים מתובלת פאתום
 חוקה) (קבלת זה לכם, אומר אני דם

המדי על שואה להמיט חלילה׳ עלול,
 — :נאומו את סיים לוין והרב נה״,

 אחד, ה׳ אלקינו, ה׳ ישראל ״שמע
מלבדו״״.. עוד אין

 מתנגד הוא שאף הממשלה, ראש
ו רבות התפלמס חוקה לקבלת מ י נ ב

ו י הוא לחוקה. האחר המתנגד של ק

ו י ד ד
 ליפשטיין ש.
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 '1שםפ טקסטיל ב
טאלקאל׳ הוזסש•

~ בע״מ נורית חברת היחידים: ■־המפיצים

 אסמכתאות פסוקים, נגד פסוקים הביא
:כדלקמן ומהמדרש, מהתנ״ך

 שמעתי החוקה על זד, בויכוח -
 שמעתי לא אך וברקים קולות הרבה

 הזאת. האש מתוך מדבר ה׳ קול את
 גדול מעמד לנו יהיה שעוד מאמין, אני

 המדבר הקול את נשמע עוד ואולי
ומופ ואותות נסים מעשי ; האש מתוך

 נטויה ובזרוע חזקה ביד ומלחמה תים
 בתול־ מאוד חשוב פרק ייפתח ואולי

דותנו״.
 דברי עוררו ובמזנון במסדרונות

 אחד כל רבים. פירושים הממשלה ראש
מי הלכות. של תלים תלי בהם תלה
 הסעד שר בין הויכוח את סיכם שהו

: הממשלה וראש
 רזין בלא דבר האדוק׳ הראשון, —
 מלא היה נאומו — ד,חפשי, והשני,

דרזין... רזין

1 אויר הוא וח והאזרחנ
ר ■ו. מאת ו ק ז ו ד

 ארץ שאין לי נדמה ,,תיקו״
במ עקבו שבד, בעולם באנגליה

 בעצירת כזו, תיחות
הבחי תוצאות אחרי ממש׳ הנשימה

 (האנגלים ארצנו כמו באנגליה, רות
 כך). כל התרגשו שלא ודאי קרי־המזג

 והשמר־ הלייבור בין התחרות ובאמת
 בל ובמשך מרתק״ ״משחק היחד, נים

 כיום בספק. התוצאה היתד, המירוץ
 אבל בשלטון, נשארת הלייבור מפלגת

 בבית־ר,נבחרים שהשיגה הזעום הרוב
 זמני, הוא והשלטון כ״תיקו״ כמוהו
 צורך יהיה רחוק לא שבעתיד מכיוון

בחי ולערוך הזד, הפארלמנט את לפזר
חדשות. רות

 ישראל במדינת התענינו כה ומדוע
 יודעי־ ? באנגליה הבחירות במהלך

המש א. : לכך טעמים שני מוצאים דבר
 למשטר רבד, במידה דומה אצלנו טר

 ידי על שהונהג המתון הסוציאליסטי
 משטר כלומר באנגליה, הלייבור מפלגת
 קאפי־ ולא מלא סוציאליזם לא שאיננו
פי בין תערובת אלא מלא, טאליזם

הכל בחיים והתערבותה המדינה קוח
היוז של רגלה דחיקת כלומר — כליים

והיוז הרכוש חופש לבין הפרטית מה
 הרחב הציבור הפרטית. ד,רכושנית מה

 המוני תגובת מהי לדעת לכן׳ רצה׳
 הכרוך כזה, סדר על באנגליה הבוחרים

 בחיים הסזון וקיצוב צנע במשטר גם
•היומיומיים.

 באופוזיציה הנמצאות המפלגות ב.
לקו להצטרף יום־יום והמוזמנות אצלנו

המתר מן לקח ללמוד ביקשו אליציה
 כדאי מה מסקנה ולהסיק באנגליה חש
או בממשלה ״כסאות״ לקבל :להן

באופוזיציה. להישאר
 יותר כי הוכיחו, באנגליה והבחירות

!באופוזיציה להיות כדאי

 כאשר השתוממתי לימה יש ״היום
שנק הקיבוצים, באחד גשם״

הי באחד לשם לעתי
 כי שראיתיה בחורה, לי ענתה מים,
לי יש ״היום : ואמרה עובדה, אינה

!גשם״
היה... בהיר יום דוקא יום ואותו

החב בין השוויון שלמען מסתבר
 גשם ביום העובדים אלה מקבלים רים

 חופש יום של תגמול שרות) (בעבודות
 בסל היה שהרוב לאחר אחר, בזמן

הגשם. ביום מעבודה
הש באמצע שבת״ ״יום על ידענו

בהיר... ביום ״גשם״ גם נוצר עתה בוע,

ו ל ת ו א
לשקספיר
ב״הבימה״

ח בסידן צ ר  ל
 - ץ היום לאור

 (א. אותלו לא,
( ן י ק פ  לופת מ

 צואר את בידיו
 פיני (ש. יאגו
הח כאחת קל)

. זרות ה ג צ ה ל  
ה ר ז ח  היא ה

אפור. ללא

פרי־אור :צילום

בוכות; מותרות
 ברחוב עברתי מספר ימים לפני

 עד נוגע למחזה עדה והייתי אלנבי
 חלון למול עמדה קטנה ילוד, הלב.
 בבכי וייבבה צעצועים חנות של ראווה
 להזיזה , אמה ניסתה לשוא לב. קורע

 ״אמא׳לה, : בשלה הילדה המקום. מן
 הפוקחת הזאת. הבובה את לי קני

 העוברים בפני התנצלה האם עינים.״״
צע לקנות באפשרותי ״אין :ושבים

הבו מחירי אלה. בימים לילדתי צוע
הח בעלי ל״י. 12ל־ עד האמירו בות

מות ב״מס היוקר את מסבירים נויות
 גם פיקוח יהא לא צזדוע אך רות״,

 למה ? והצעצועים בובות מחירי על
 להשתעשע התענוג את מילדינו נגזול

 ?״״ בילדותנו אנו השתעשענו כאשר
ם ת, א לי א ר ש תל-אביב י

בחדרה, נעלב״ ל״קורא
 נשים לטענותיו מכתבך. על תודה

 נשלחות בדיחות האפשר. במידת לב׳
 ועל בשבוע ■ שבוע מדי במאות אלינו

 לפרסם ביכולתנו שאין להבין, עליך כן
יכול כמיטב משתדלים אנו כולן. את
הב עמוד של רמתו על לשמור תנו

 בקוראים כמובן, תלוי׳ הדבר דיחות.
העו של טעמו על מערער אתה עצמם.

 אפשר שאי כמובן, אך, בבחירה, רך
 נסה ־אנא זה. בענין מסמרות לקבוע
 כל לגבי אמור הדבר בשנית. כוחך

 עטם שפרי למערכת׳ בדיחות השולחים
המ על הקפידו —העיקר נתפרסם. טרם

 אבךהבוחן משמשת היא כי קוריות,
בבחירה.

המערכת
בירושלים קוקיא ליצחק
בדי מספר כל לשלוח רשאי אתה

שתרצה. חות

תקוה. פתח למ.ג.
 וברצוני במערכת, נתקבל מכתבך

 ״מאזני הרשימה :קצרות לך להשיב
 — התאחדו״ — מרוקו ״בני — צדק״

 הישוב ביחס הלכה לקבוע באה לא
 לספר אלא אפריקה׳ צפון עולי לקליטת

כמו המשפט. בבית שאירע מאורע על
 במכתבך, הכתוב לכל מסכים שאני בן,
 משתקפת שהיא כפי המציאות׳ את אך

לשנות. אין הדין, בבית
בב״ח

הראל י.

: בשער הצלום
מנורה

ן1״זנ י ולנשים לגברים ״ל
 והחנויות המרקחת בתי בכל לקבל יהיה אפשר אחדים ימים בעוד

 למניעת השויצרי החדיש התכשיר את בארץ, לקוסמטיקה
שערית. ונשירת קשקשים
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