
המלאכה. את ביצע הוא אך המוות. עם
 אנושי כיבוש של זה אחרון גבול גם
 בני מעטים שיאים רק נשארו ונעלם. הולך
ה והיוזמה ומעלה, מטר 8000 של גובה

בי חילקו המדינות לגמרי. חוסלה חופשית
האח השיאים אל להעפיל הזכות את ניהן

 השוכן אחד שיא החרימה ופאקיסטאן רונים,
 למשלחת עתה שמור זה שיא בגבולותיה.

קיימת. שאינה פאקיסטאניים, כובשי־הרים
 את מעריצים אנו הגדול בביתן־ההמצאות

 האוסטרי. הגאון של האחרונות ההמצאות
ל לב שמים אנו יוצאים שאנו אחרי רק

 ההמצאות כל כמעט — המאלפת עובדה
 מכונות־ — ולמטבח לאוכל מוקדשות היו

 ודומיהן. עירבוב, מכונות לתפוזים, קילוף
 ״הגאון הארטל. קובע שלנו,״ האופי ״זה

״המטבח אל מופנה שבנו . . .
 המונים ביתן־היין. עומד התערוכה במרכז

 ה״הויריגן״ של ההגשה דוכן ליד מצטופפים
האח השנה של יין — המפורסם האוסטרי

ה עומדת מולי מיוחד. טיב לו שיש רונה,
 שחו־ ,שחומה אופיינית, תימניה — מגישה

 והיא לנץ, אירמהילד שמה אולם רת־עיניים.
 בית־מרזח בעל של בתו אמיתית, אוסטרית

 את בעצמו המגדל הפרברים, באחד קטן
 הטוב האוסטרי המוצר היא לדעתי ענביו.
 הפרות מן להתעלם אם בתערוכה, ביותר

 בבעליהן\ מקנא היה קיבוץ שכל הנהדרות,
★ ★ ★

ה ד ג רי א ה ל מ לי הג

ב ך* ר י ע ג אנ ש ו אגודת של באולם י
ו מרובע בנין זהו מבחוץ המוסיקה. *■

 האולם — מוקסם עולם זהו בפנים רגיל.
עש מוזהב, לובן של קירות מוקף האדיר

מרח ערומות מוזות־שיש של פסלים רות
לקהל. מעל פות

מתאי והיא קאתדרלה, של אווירה זוהי
 האופירה לאולם נכנס הוינאי כי למקום. מה
ה כמו חרדת־קודש באותה הקונצרט או

הכו לרחבת והיהודי הפרלמנט לבנין בריטי
הקודשים. קודש זהו המערבי. תל

 יוהאן של מוסיקת־הפאסיון מרחפת באולם
 הבשורה של המלים פי על באך, סבסטיאן

 היא החדשה. הברית מן מתתיהו, על־פי
 בן־הנגר של האחרונים הימים את מתארת
היהודיים. הנביאים אחרון — מנצרת

עוק ובנותיה, וינה בני יושבים מסביב
 ב־ צליל כל אחרי גרמנית בקפדנות בים

 מאות ברכיהם. על הפתוחים ספרי־ר,תווים
המוז העוגב בעל הנגנים, עשרות הזמרים,

 ממול השלם הקיר את התופס והאדיר הב
גר הוא הקומפוזיטור אוסטרים. כולם —

ישראלית. היא האגדה אולם מני.
 קמים ירושלים, מדרונות הגליל, הרי

 לקהל מעל המוזהב, הוינאי באולם לתחיה
 עדינות, במלים בחליפות־ערב. הלבוש האלף

 את הזמרים מספרים ללב, הנוגעים בצלילים
נפ עם שנאבק הישראלי האיש של סיפורו

 ים־ מגדות ד,אסיים חניך העולם, ועם שו
 בדיוק יודע איש אין היום שעד המלח,

תלמידיו. תוספת ומה תורתו היתד, מד,
.״ .  חושך היד, השישית השעה ובהיות .
 ובשעה התשיעית. השעה עד הארץ, כל על

 אלוהי, גדול: בקול ישו ויזעק התשיעית,
 אלי, אלי, ופרושו: שבקתני? למה אלוהי,

 העומדים מן אנשים וישמעו עזבתני. למה
 קורא. הוא אליהו אל הנה ויאמרו: שם,
 וישים חומץ, ספוג וימלא מהם אחד וירץ

 אם ונראה הניחו ויאמר: וישקהו, קנה, על
 גדול, קול נתן וישו להורידו. אליהו יבוא
שו...״ את ויפח נפ

 האוסטרי הזמר מפי יצאו המלים ארבע
 הן עזבתני?״ למה — אלי ״אלי, בעברית:
 הלב, עד ונוגעות נוראות באולם, מרחפות

הגדו האנושיות הטרגדיות אחת של סיומה
ישראל. עם בתולדות לות

 קוראים / דמעות שטופי יושבים, ״אנו
שלווה.״ ליל מנוחה, ליל / הקבר: אל אליך,
ומ קצת רגליו, על קם הקהל הסוף. זהו

 השנה אלפיים בן הספור מרוגש. קצת מם,
 דינה את פוגש אני במסדרון משפיע. עודו

 הבלונדית, התל־אביבית הפסנתרנית אברך,
 ואמנון המוסיקה, בבירת עתה המשתלמת
 ומפתח בחיל־הים ששירת ילד־ענק זלמנוביץ,

אמרי צעירה עם יחד העמוק. קולו את עתה
 הולכים אנו טנסי, מדינת מנאשוויל, קאית

 ביפסטיק, של אדירה ארוחת־ערב לאכול
הויריגן. ויין צלויים תפודים

 מחר, באירופה. שלי האחרון הערב זהו
 כמה תוך בתל־אביב. אהיה שעה, באותה
 עברו הצלבנים .*שר הדרך את אעבור שעות
 מארבע למעלה במשך ובסוס, ברגל אותה,
 גם התקדם האם התקדמה. הטכניקה שנים.
 סטפן־ בכנסיית מסתכל אני האדם? אופי

ב וינה של הנהדר הסמל המוארת, הקדוש
ב הטמון הכוח מה ידע לא שאיש תקופה
תמה. ואני אטום,

החי
נרדן? שם

ב, כי א ״ ל ת  העוב־ את זקן תושב שכח ךי
 אשתו, את רדף שלום, רודף ששמו דה *■

ש השלום שופט בפני הובא אותה, היכר,
יום. 15ל־ מעצר פקודת נגדו הוציא

★ ★ ★

ומפתהו חשדהו
 ש־ אנשים שני הופיעו מרדכי, כפר ך*

 איגרות של כסוכנים עצמם את הציגו
 חברי של חשדם את עוררו הבטחון, מלווה
 להופעת עד נעצרו רמאים, רק הם כי המשק

 כי שהתברר לאחר רק שוחררו המשטרה,
אמיתיים. סוכנים היו

★ ★ ★
מתקדמת אמנות

 ה־ נפגעה ארצות־הברית, ■*פילדלפיה,
ה של מתלונתו רובן מרג׳ורי ציירת

ל שנתקבלו מציוריה שניים כי מוזיאון,
 משאר דופן יוצאי ״לגמרי היו תערוכה

 שתי כי גילתה חקירה, ערכה הציורים״,
 בנה של ידיו מעשה אלא היו לא היצירות

אמו. ציורי למשלוח אותן שצירף החמש, בן
★ ★ ★

ההנהלה השכונות
 עמל בית־הספר הנהלת קראה רמלה, ך•

 בינה שנתגלע סיכסוך לחסל למשטרה
 תייר כי הסבירה המוסד, מתלמידי אחד לבין

 תלמיד לאותו מוסר כשהוא הצטלם אמריקאי
 אך המוסד, עבור דולאר מאד, של תרומה
 למסור התלמיד סירב התייר שהסתלק לאחר

 לו ניתן הוא כי בטענה להנהלה, הכסף את
אישית. כמתנה

★ ★ ★

מנוהה ליל

, ץ ר ק א  קאתרין הודתה ארצות־הברית, די
 כי על לשופט, ילדים, 17ל־ אם פרל,

 הכלא, בבית לילה במשך להחזיקה ציודה
 שנחתי הראשון הליל היה ״זה הסבירה:

שנה.״ 20 מזה בו,
★ ★ ★

כרוחו צעיר
 תקו־ במשך שהטריד לאחר ך*תל־אכיכ,

 נתפס המשטרה, בלשי את ממושכת פה
 בלומנקרנץ, רבקה של בדירתה מצליח פורץ

.75 בן כישיש נתגלה
★ ★ ★

פורים יום כל
 הבנק סניף מנהל הסביר ■•אשקלון,

 למראה נבהל לא מדוע לישראל, לאומי
 היו פניו ואשר בידו רובה שהחזיק שודד

 כספו: את ממנו שדרש במסכה, מכוסים
מאד.״ מוצלחת תחפושת שזוהי ״חשבתי

★ ★ ★
מינפורמציה

 פרסומי על הממונה הודיע ■*לונדון,
הפירסו־ אחד כי מלכותה הוד ממשלת

האינפור הספר הוא בשוק הנחטפים מים
הים. כלב של המין חיי מטיבי

★ ★ ★
משונע עולם

 התנצלו שהרופאים לאחר •*כא״״יעקכ,
ב למוסד הוכנסה כי על ק. ק. בפני ■4

 לחו־ אותה שחשבה המשטרה, על־ידי טעות
 המוסד, מן שברחה שם אותו בעלת לת־רוח
תמ כי נתבשרה להשתחרר, ק. ק. ביקשה

 שנתגלה מאחר במוסד, מוחזקת להיות שיך
רוח. חולת היא גם כי

★ ★ ★
כופר פרי

 של בביתה אלמוני גבר התייצב יפו, ך*
ממשל פקיד הינו כי הודיע בוסר, שרה ■1
 חוב אגרות על הרבית את לשלם שבא תי

 כי הסביר ל״י, 18 לה שילם ממשלתיות,
נע נוספת, לבדיקה האגרות את לקחת עליו

ל״י. 300 של בשודי האגרות ואתו מאז לם

 (ך,- של' המפורסם הצנחן את זוכרים
 להרגיז שהצליח נראה )?1017 הזה עולם !

 מכבר לא שקיבלתי מכתב הנה רבים.
צנחנים: מקבוצת

. ״ . ניתן, אס אצלך, לברר ברצוני .
 שתפס אלמוני צנחן אותו של זהותו את
 אומר .1017 בגליון מדורך מחצית את
 וזאת צנחן איננו אדם אותו גלויות: לך

.מכתבו לפי .  אדם סובלים איננו אנו .
 בקשתי לכן לו. לא בנוצות המתהדר

הכל. זה אותו. לאתר
כתובתו, את לשלוח תרצי .לא ״באם

 שאס ותקוותי מכתבי את לו שלחי
בעצמו.״ זאת יעשה גבר, הוא

ש כיוון המכתב, את לשלוח מיותר
 תקוו, אל אך בעתון. זאת יקרא הוא

 ואם גבר. שהוא סבורה אינני נערים.
 בלי וזאת — לגלותו זאת בכל חצליחו
 — בעוגה אצבע רוצה אינני — £מרתי

ברחמנות! בו נהגו
★ ★ ★

חיים לעשות זה מה
 סרטים, ״טיולים, ידעתם: שלא במקרה

 הקשור וכל ריקודים מסיבות, הצגות,
 של הגדרתן היא כזאת נעים.״ בבילוי

17,5ו־ 21 בנות חברות, אחיות שתי

©לן ום9י0ה

 מתל- גלבוע דן כותב זו,״ ״תמונה
 בקירבת הירקון ברחוב ״מצאתי אביב,
 קוסמת בתמונה הנערה דן. למלון מקום

 צברית היא אם יודע אינני מאד. לי
רותי. אותה, לי מצאי אנא, לא. או

שה הוא לקוות רוצה שאני מה ״כל
 יורשת ושהיא אביה באמת הוא גבר

תזיק.״ לא מכונית מאמריקה. עשירה

סימ חינניות, הן לדבריהן ).1023/1202(
לע ואוהבות חוש־הומור בעלות פטיות,

לק רוצות הן אלה בתכונות חיים. שות
ודו עליזים בה ״שהבחורים חברה שט
 28 בני להיות עליהם באופיים. לנו מים

בערך•״

★ ★ ★

לתחום מחוץ ירושלמים
 עירם, לבני האופייני הומור בחוש
 ב־ צפים ששניהם )1023/1203( מספרים

יוד שאינם טובים וכירושלמים שיעמום,
 הפתרון שיטבעו. חשש יש לשחות, עים

גל זוג הוא באופק להם הנראה היחיד
 נאות. נערות שתי בדמות הצלה גלי

 דואר את להעשיר בכוזנתם שאין כיוון
 קצרה להתכתבות מתכוונים הם ישראל,
 אישית, היכרות אחריה שתביא ביותר

 את תשלחנה שהנערות לפני לא אך
 תהיינה שהנערות להם רצוי תמונותיהן.
אח כרבים יתנגדו, לא אך ירושלמיות,

 רשיונות בידם יש צמוד. לרכב רים,
להבטיח. . הם ממהרים נהיגה,
את רק ציינו פירטו, לא גילם את

עי מנערה מכתבים לקבל לו יקשה לא
אבל נוער, בתנועת חברה ״שאיננה רונית

השאיר וזה מבוגרת אחת עם נסיון לי
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