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)4 מעמוד (המשך

 הזמנה בשעתו קיבל כאשר רגע היסס לא
 דניאל ראש־הממשלה, אצל בחגיגה להשתתף

בשבת. חל שהתאריך למרות מלאן,
באש הציר אשת נתקלה המסיבה בשעת

בע את מכבד ״בעלי ראש־הממשלה. של תו
 לדרום־ הישראלית גילתה כך,״ כדי עד לך

 אפילו להזמנתכם נענינו כי ״עד אפריקאית,
״בשבת !

 מלאן של אשתו מסרה דקות כמה כעבור
פרוטס כומר שהיה מלאן, לבעלה. הסוד את

הישרא לציר קרא הוא התרגש. אדוק׳ טנטי
 חשוב יותר אני ״האם קשות. אותו הוכיח לי,

 הקשה הפגיעה ״זו קרא, ?״ מאלוהיך בעיניך
״ברגשותי לפגוע שיכולת ביותר !
מתו האישים שני בין היחסים נשארו מאז

 בחזרה, צירה את ישראל שקראה עד חים,
אמ יליד מהנדס בבלי, ביצחק אותו החליפה
 ולאחרונה לשעבר סולל־בונה איש סטרדם,

ה משרד ישראל. ממשלת של כלכלי יועץ
 שליטי עם המשותפת• שפתו כי האמין חוץ

שליחותו. על תקל דרונדאפריקה
ת ת. ד ר דו כ  הוזמן ימים כמה לפני ו

 הנושא על בסימפוזיון להשתתף בבלי יצחק
הס לא הוא ביוהנסבורג. ומסורת״ דת ״בעיות

 הדת : ישראל ציר טען דעותיו. את תיר
לח אבסורד אלא זד, אין העבר. נחלת היא
דתיים. לערכים הנוער את נך

 דרום ציוני אולם פרטית, דעה זאת היתד,
 מן נדבקו אלה ציונים התרגשו. אפריקה
 במדינה. השוררת הדתית־ד,פורמלית האווירה

משח רבניהם בשבת, לנסוע מהססים הם אין
 דתיים, הם אולם בשבת. וטניס כדורת קים

 הישראלי הציר של האפיקורסיות ודעותיו
הנפש. למעמקי עד אותם הרעישו

 : הראשונים הרמזים לארץ הגיעו השבוע
 תשלח ישראל אם ישמחו דרום־אפריקה ציוני
חדש. ציר להם

עתתות
ת□ שאלת

 עבדת, בדיבור שהתקשה השמנמן, הגבר
 הוא העתונאים. בחוגי ידועה לדמות הפך

ה משרדי את פקד לכתב, מכתב התרוצץ
 מכסימיליאן מרדכי היד, שמו מערכות.
שטטנר.

שטט״ פנטסתי. היד, מפיו שנשפך הסיפור
הוע ברומניה, גבוה פקיד־מכס לשעבר נר,
 הוא החיפאי. במכם נמוכה במשרה סק
 התנהלו מסביבו כי לכך לב שם

 התלונן, הוא בפרהסיה. עצומות גניבות
 שוב אחרת. למחלקה והועבר לנזיפה זכה
 והועבר לנזיפה זכה התלונן, גניבות, גילה

 פוטר אחד, יום אשר, עד אחרת. למחלקה
מסוכן. כאדם המכס מן שטטנר

רודף־צדק. אדם להשתיק היה אי־אפשר

ההולנדית. •

הארץ
בחתי הבחין רכבת־משא של קטן נהג

אחרונות). (ידיעות ברזל. כת
חיפה מג, אליק

בוודאי. גדולה,
¥ ¥ ¥

 לדירת ונכנס שום נישא 1947 בשנת
 (הארץ) הזיתים. עמק ברחוב הנסצחת

תל־אביב כץ, שמואל
7 מה שלם, מלס

¥ ¥ ¥
 24ו־ למנצחים 24 מהם .30 :שערים
מפורט) (חדשות למנוחים.

 החייל רמת אברהם, אמיר
לברכה. זכרונם

¥ ¥ ¥
מת ולכן מביעים בשני מצוייד התנור

 חדרים שני של דירה לחימוש הוא אים
(הארץ) שלושה. ואף

 רמלה משה, הרמן
המגן. קרן לתשומת־לב

¥ ¥ ¥
 (דבר) שחקים. 26 מתוך נקודות 40

גבעתיים וינריב, מוטקה
1 שמים שוסו

̂י ̂י . .
 (אומר) קרביות. בשלשות מטוסי־סולון

 יצחק אלוני שיק, ישעיהו
 ומרגמות פריקלס מקלעי על נוסף

¥ ¥ ¥
 כ־ במשחק אוסטריה על גברה ברזל

ספורט) (חדשות דור־רגל.
 תל־אביב הרטשטיין, יוסף

מצלצל. מתכי בקול
¥ ¥ ¥

 קאפפד האוסטרית הכדורגל קבוצת
 (למרחב) .הליגה. במשחקי נוצרה ברג

 גבעתיים וינברג, מושקה
הנע. הסרט בשיטת

¥ ¥ ¥
 המכורה״. ״הכלה הפתיחה : סמטאנה

 המכורה״. ״הכלה הפתיחה :!מנדלסון
(למרחב)

טבריה כהן, דוד
בטוח. זה בטוח

¥ ¥ ¥
 6 תהרוס המדינות משתי אחת כל

המשמר) (על זה. בקו אוניוודמשא
 חדרה שפיר, אליהו

? אחר לג;ו נעבירן שמא
¥ ¥ ¥

 לשלטונות מסר 1 בן קאדר עבדול חמד
(מעריב) אינפורמציה. ירדן

 תליאביב פכטר, צבי
בישראל. המוצצים מצב על

 זו ועדת־חקירה. להקים נאלצו השלטונות
 לחולי־רוח, לבית־החולים שטטנר את שלהר,

 עלה לעכו ״בדרך :שטטנר התוודה לבדיקה.
 שם אותי להחזיק שיוכלו דעתי על לפתע

חזר משוגע. באמת שאני ולטעון סוף בלי
לחיפה.״ תי

 קובלנה הגיש לעורך־דין, ניגש שטטנר
 במכס, הגבוהים הפקידים נגד פרטית פלילית

דרי לפי עבר, כן לפני ומעילות. גניבות על
מדוקדקת, פסיכיאטרית בדיקה פרקליטו, שת

 :הזה״ ״העולם של התשבצים בפרסי הזוכים לב לתשומת•
חודש. בל כסוף כדואר, הזוכים לבתי יישלחו הפרסים

שטטנר רודך־צדק
ישנם...״ כאלה שטטנרים כמח יודע ״מי
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