
שלט, כל כי הידעתם שלטים
ולשכה משרד כל על כירושלים

אישור טעון ממשלתיים כאישור
במשרדי .מיוחד מדור אכיכ תל

 ובכן י הממשלה ראש
לי שיעבירוהו ועד קיים׳ כזה מדור

 את גם בתל־אביב. נמצא הוא רושלים,
 אשר הממשלה״ ראש ״לשכת השלט
 :מאד כעת עסוק זה ׳ומדור זה. מדור
 הגדלים הנוסחאות, את לאשר עליו

שיודבקי השלטים כל של והצורות
הממשל והלשכות המשרדים פתחי על

 השלט גם לירושלים. שהועברו תיות
 משרדי להעברת בינמשרדית ״ועדה

 לאישור הוגש לירושלים״. הממשלה
תל־אביב. ליד בקריה, הנמצא המדור

ומכאן מכאן
התחבורה שר רק לא מלים

ממציא רמז דוד מר ״ספרותיות״
ת ד עי כי הדבר טבעי מלים. כו

סופ יעסקו זו במלאכה הסופרים
ב ואכן בישראל. רים

 מלים הנואמים חידשו הסופרים ועידת
 משקל על — ואלה ; חדשים ומושגים

 כיצד הנה רמז. ד. מר של ״טלטולת״
 יצירותיהם את הנואמים אחד הגדיר

 של מבית-מדרשו האופוזיציונרים .של
וכדומה. פטפוטת בלביולת, שלונסקי,

 איוב בנות בין דמיון מצא קריב א.
 היה לא איוב בנות :ישראל למדינת

 זה דבר ;בנות־קדם בכל ליפין דומה
 סבלותיו כל על כפיצוי. לאיוב לו בא

 עלינו, שעבר מה לאחר אנו, אף בחלד•
 וטהורים יותר יפים להיות צריכים

העמים. מכל יותר
 של ב״קולוארים״ העיר המאירי א.
 לטרוניות בקשר — הסופרים, ועידת

 למען הכל העושים סופרים יש כי
 נמצא כי — הש״ס ולמען הפרסומת

ל״י... ברבבת לווייתו את שמכר סופר
 נתקיים ה״צעירים״ עם הויכוח אגב

ש אלו :בלתי־שוה מאזן־כוחות בפני
 וה־ נוכחים היו ה״צעירים״ נגד דברו

 את לשמוע כלל באו לא ״צעירים״
התוכחה. דברי

ם ט  בכל הוחג המולד חג כך טו
ר ש א יש במדינת תפארתו מ
 דב של משרדו ראל. להיפך

מר תוספת סיפק יוסף
 דת- בני לאזרחי־ישראל ואורז גרינה
 בשר... להם סיפקה ונצרת נצרת
ותפי תכניות־חג שידר ישראל״ ו״קול

 ונצרת ירושלים מכנסיות הועברו לות
 לכל ישראל״ ״קול של בגלי־האתר

הסי לכל דאג הדתות משרד העולם.
 פתח הבטחון ומשרד הנאותים דורים

שב המחסום את בעלי־רשיון למעטים
 הצירויות בית־לחם.—ירושלים כביש

לנוצ משפחתית לאווירה דאגו הזרות
היהו בישראל. השוהים אזרחיהן רים
 מדינת־ישראל של זו מגישה נהנו דים

הנוצרים. ולאורחים לאזרחים
 חג־המולד תפילות העברת מוטב —

 כל־נדרי שידורי מאשר ב״קול־ישראל״,
עשו״. ל ״קו ב

בח־ נחשפו שכבות 12 בהמות
אל־קסילה, תל פירות וחזירים

פע תל־אביב. שבצפון
 שם שהיה הישוב . נחרב מספר מים

 הר,ס־ ומעיני האדמה פני מעל ונמחק
 הארכיאולוגים. מעיני לא אולם טוריה
האר ע״י מיוחסות שכבות שתי ובכן,

הישרא לתקופה המומחים כיאולוגים
 כל בין ברם והמאוחרת. הקדומה לית

 הקדומה, הישראלית התרבות שרידי
 הנחושת משרפות והבניינים, הכדים,

נמ הבר, ואסמי המצבעות ובתי־הבד,
 בעלי־חי. של רבות עצמות גם צאו

האוניבר של הזואולוגים ומשפיענחו
 עצמות מצאו הללו, העצמות את סיטה
בי ששרץ ההיפופוטמוס, עצמות בקר,
 חזירים. ועצמות... בירקון, ההם מים
 חוקר מייזלר, ב. ד״ר סיפר כך על —

 אל בתל החפירות ומנהל העתיקות
 הפסיקו לא מדוע מובן, וכעת קסילה
 בשר־ אוכלי נגד להטיף ישראל נביאי

 עבריינים. כנראה היו אז, גם החזיר.
הפי שיטת קיימת היתד, לא אז אולם
יוסף. דב של והצנע קוח

אוגר? הוא מה והאזרח
ל מ. מאת רמקו

אה־ אלוף־אוויר בהופיע ראשי"
ת בו ״עתון במת על ז מ ר רן תי

אביב, בתל העתונאים״
 דא־ כרעא ש״ברא לדעת הקהל נוכח

של האוויריה במפקד בו שיש ביהו״,
 המציינת והשנינות ההומור מן נו

 שהבן אף התחבורה, שר אביו, את
 וחי־ מליצות אחרי כך כל להוט אינו

 של מפקדים דיברו לפניו דושי־לשון...
 אשר רמז, ואהרון הים וחיל חיל־הרגלי

:שומעיו את הרגיע האחרון, דיבר
 לדרך תצא אם גם אמר, ״האוויריה,

 חיל־ את שתשיג עליה חזקה האחרונה
וחיל־הים״... הרגלי

, פ ה י. ה״עתון״, עורך אגב, ן  טמ
 לו שאלו אשר ב״יקה״ מעשה סיפר
 בשם נקרא התחבורה שר מדוע

 של תיבות ראשי ״אלה :אמר ,.רמז״.
מכוניות, רכבת, :התחבורה דרכי

זפנות...

 גבוהים ופקידים שרים החוץ שר
בלוד לשדה,־התעופה באו חזר

 פניו את בשמחה וקיבלו
 מאמריקה חזר אשר שרת. מר של

 מפאת בטיסתו שונים עיכובים אחרי
 הערות נשמעו לאוזן מפה מזג־האוויר.

 זו לנסיעתו ■בקשר שונות עוקצניות
שר־החוץ. של

 שרת חוזר לא ״הפעם :אמר אחד
 אלא ההצלחה״, (אגם סאכס״ מ״לייק
הצלחה). (חוסר סאכסס״ אוף מ״לייק
בכ זאת עשה ״הוא :אמר שני

 ביג־ על העצרת החליטה אלמלא וונה.
 המגבית את לערוך היה אפשר אי אום,

ירו את הצילו :באזעקה באמריקה
שלים״...

 זכות לימד ירושלים, איש שלישי,
היינו מתי יודע ״מי :ואמר שרת על

)׳

עומדת... לעולם הסופרים ואגודת הולכת וועידה כאה ועידה
 לה כשמחוצה שנים כבר עומדת היא מתקדמת. אינה כמשמעו, פשוטו עומדת,
 הכוחות את באגודה לכלול המאמץ העבריים. והסופרים היוצרים מטובי

 אגודת להקרא עדיין זכותה האם השאלה ונשאלת הוא. אף נכשל הצעירים
זו... הא להשמיט השעה הגיעה כבר שמא או הידיעה, בהא הסופרים,

רותנברג ב. צילום:

 מגחם כחברת כבריטניה, ישראל ציר עליאש, מרדכי ד״ר
ב״קובנט־גרדן״ הקונצרט לאחר ורעיתו, פרסלר

לד, צילום: גו לונדון קרונ

לי והממשלה הכנסת להעברת זוכים
 בעצרת הכשלון אלמלא רושלים,
או״ם״...

 הא־ במחנות הסבל רב הסוכנות
עש גרים שבהם הלים, והגשם

עו נפש, אלפים רות
 נשים זקנים, הרבה ביניהם חדשים, לים

הב המוסדות המרירות. ורבה וילדים.
 הקיץ, חדשי עברו •והבה שיכון. טיחו

 יושבים עדיין והללו הגשמים, הגיעו
ב מזג־האוויר. לחסדי ונתונים באהלים

חזק גשם לפתע ניתך לילה אישון
 הילדים את להוציא לקום, עליהם ואז

 לחפש ובגשם בקור ולרוץ ממטותיהם
מחסה.

נעלם לא ההומור חוש זאת ובכל
:אחד אומר העולים. מקרב
וש בקיץ הסוכנות אל כשבאנו —
?״ הבתים את בנו לא ״למה : אלנו
יגיעו הנה קצת, חכו ״חכו, :אמר

 בסתיו וכשבאנו משבדיה״. הצריפים
הצרי את הקימו לא ״למה :וביקשנו

 הנה קצת, חכו ״חכו, :אמר ?״ פים
 ועכשיו מאוסטריה״ הצריפונים יגיעו

בא, החורף ״הנה :ונצעק כשנבוא
 הצריפונים?״ איפה יורדים, כבר הגשמים

 בקרוב קצת, חכו ״חכו, :יגיד הוא
מטריות״... תקבלו

ש ת אי פ ר  מהאישים מאייער, דניאל צ
ד רו ח ־ עין הסו במפלגה המרכזיים ב

הצרפתית, ציאליסטית
 בישראל סייר העבודה, שר שהיה מי

לה למד הארץ, של ולרוחבה לאורכה
המדינה לפני העומדות הבעיות את כיר
 ולהעריך — הכלכלי בשטח ביחוד —
 בשטח הפועלים צבור של ההישגים את
 סוציאליים. ושירותים עבודה תנאי של

הקיבו החיים בצורת התעניין האורח
 לכפר לבו תשומת הקדיש ובמיוחד צית

 הנקרא העליון בגליל הקיבוץ בלום,
 הישיש המנהיג בלום, ליאון של שמו על
הצרפתים. הסוציאליסטים של

 פועלי עם גם כאן נפגש האורח'
וברי מחוסנם התפעלות והביע הנמל
 ופועל- ״הלוואי בחורינו. של אותם
 שנראה כפי כך ייראה במארסיי הנמל

אמר. — בתל־אביב״ פועל־נמל
 היתד, ביותר הגדולה ההתרגשות אך

 לעין־חרוד בא כאשר מאייער לדניאל
האמנות״. ״משכן את לו והראו
 מוזיאון שאמצא לי תיארתי לא —

חקלאים של בכפר מודרנית אמנות של
 (אפותיקר) עטר לצייר האורח אמר —

דמ ב״משכן״. בסיורו אותו שהדריך
 ניצב כאשר האורח בעיני עמדו עות
היהו הצייר מאת ״הגירוש״ תמונת לפני

אברדאם. הפאריסאי די

בלונדון מנגן פרסלר מנחם
 הפסנתרן של הראשונה הופעתו
 שני נתן בה בהולנד, היתד, הוירטואוז
 הרסיט־ ובהאג• באמסטרדם רסיטלים,

 הוזמן •ופרסלר רבה בהצלחה עברו לים
 קונצרטים. מספר לעוד לשם לחזור

 בסידרה בבריסל, היתד, השניה הופעתו
 זאת קונצערטס״ לע ״קונצרטס הנקראת

מזמי אשר קבועה, מנויים סדרת היא
המנג מפורסמים סוליסטים אליה נים
 רק ולפעמים קונצרטים 3 לרוב נים

 ,4,־ד בטהובן את בה ניגן פרסלר שניים.
 הפעם היתר, .2,־ר ורחמנינוף שומן,

 בבלגיה מוכר בלתי שאמן הראשונה
גדו היתד, ההצלחה זז. לסידרד, הוזמן

והפסנ ורעם הריע והקהל מאד לה
 הבאר, בעונד, לחזור מיד הוזמן תרן
 בבריסל התזמורת עם הופעות 7ל~

 בערים התזמורות עם כך על ונוסף
בלגיה• של האחרות

הקונ את ללונדון. נסע לאחרונה
 האוניברסיטה שוחרי אגודת ארגנה צרט

יו הישראלית. התזמורת ידידי בשיתוף
 קלריסה גב. היא שניהם של הראש שבת

נפ אשר, היא דוידסון גב׳ דוידסון.
ומסי מרצה כל את המקדישה לאה,
 ויצ״ו והאמנות׳ התרבות למוסדות רותה

 ארצה לבא הוזמנה היא הנער• ועליית
 הקונצרט האוניברסיטה. יובל לחגיגת

 ציר עליאש, ד״ר של חסותו תחת נערך
המ ר,אופירה באולם בבריטניה, ישראל
 ניגן פרסלר גארדן״. ״קובנט פורסם

 היה והמנצח שומן של הקונצרסו את
, י ל ו ק י נ ו ק ל הפיל התזמורת עם מ

לונדון. של הרמונית
ל גם הבאה לעונה הוזמן פרסלר

הפ מלונדון ושויצריה. דנמרק שוודיה,
 הגיעו עם ומיד סאותהמפטון, מנמל ליג,

שם. שלו השלישי לסיבוב יצא לארה״ב
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