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כהנא במשרד הכרטיסים מכירת

 ורקדנים רקדניות קבלת על מודיעה
האופרה. של לבלט
 בקשותיהם להגיש המעוניינים על

 למשרד ביולי 5 עד הפרטים כל בצירוף
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 לזמרה רסיטל
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 (פסנתר) טאוכה מיכאל בהשתתפות

1.7 שכת מוצאי תל־אכיב,
 בערב 9.15ב־ ״אהל־שם״
 הכרטיסים מכירת
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מלאכה היא הכתיבה

 היו בהם הזמנים את אנו זוכרים עוד
 מיד מעוררות מקורי״ ״ספור המלים

 אנו מתפארים כיום לפהוק. רצון
 הם הזה״ ב״העולם הספורים כל כי

מקוריים.
 עברית ספרות של זאת לאסוציאציה

 מהן אחת סבות. כמה היו ושעמום
 כי היתר, ביותר) החשובה לא (אולי

 המלאכה. את ידעו לא עברית הכותבים
דו אחרת, אמנות ככל הספרות, אמנות

שחו אומנות במלאכה, רב אימון רשת
הספרותי. מד,כשרון לבד רה,

 לקויה העברית הספרות היתר, וכך
 העברי שהסופר מפני בעקר רע׳ בביצוע

מס מחוסר למקצוע, להתמסר יכול לא
מספיק. קוראים פר

עברית, קוראי בקהל בורכנו עתה
 :המקצועיים הסופרים גם באו ואתם

 אנשים הכתיבה. על שפרנסתם אנשים
 מבחינת ולפחות בכתיבה, מתמחים אלה

 אחד הגונה. לדרגה הם מגיעים הביצוע
ע הוא מהם ש ו ה . בר י סף ו  כל י

י החדש, ספרו את הקורא נ  ד ״ ג מ ה ב
 ימצא פרוטה) 600 טברסקי, (הוצאת

 יפה. עשויים הספורים ענין. לפחות בו
עלי היא העלילה התחלה, היא ההתחלה

הנ המחזה וגם סיום. הוא והסיום לה,
 חיקוי של רושם העושה בספר׳ כלל

בר וגם בעלילתו גם הנגב״ ל״בערבות
 סנטימנטים, מתח, : כהלכה עשוי מתו,

טוב. וסוף התחכמות,
ישתעממו. לא הצופה וגם הקורא גם

להק־ יכול הספר אין כן סי על ואף
אמנות. רא

 לשעשועים, מכונה רק איננו סופר
 אמן. ם ג הוא סופר באותיות. מוקיון

 הנצחי הטיפוס את אדם שייקח די לא
מונו בפיה וישים היהודיה״ ״האם של
 את שייקח די לא קריינים. בשביל לוג

הטי שני ואת זהב, לב שלבו הפושע
 וטוראי אינטליגנט קצין של פוסים
 במריחת הקונפליקט את ויגמור ז׳לוב,

 שאין כמו ם״מ. 5 בעבי סנטימנטאליות
 פתאום יעשה הפחדן שגרשון מספיק זה

 שכולה תישאר ולאה גבורה, מעשה
אמת. יהיה שמחזה בשביל ואלמנה

 מבוגר כשאיש מהלשון. מתחיל הכזב
מעו הוא תינוקות בלשון מדבר מתחיל

 אלא המבוגרים אצל רק לא גחוך, רר
 שאין משום עצמם. התינוקות אצל גם

 -הוא כמוהם. בלשונם משתמש הוא
ל לא כ ו  ומשויץ מזופת זאת. לעשות י

 סינר כמו הם יוסף בר של סגנונו תוך
 רוחו אל אחד צעד רק ומכאן לפרה.

 ההסתה ואל צבאי סופר של המלחמתית
בגו ומתעלל חובש הרוצח האויב, כנגד
 בנה, קבר על הגיבורה האם ואל פתו,

 לאל) (תודה אשר אדם בידי המתוארת
שיכל. לא בנו את

 מלאכה מלאכה. זאת אמנות, זאת אין
 חש לא המחבר אבל ספק. בלי טובה,

הבי ולא כתב עליהם אשר האנשים את
וכוזב. מלאכותי הספר יוצא וכך נם.

חוקי כל עולה כמה
— כי הידעת

 הכנסת חבר כל לך עולה בממוצע
י לחודש) ל״י 147( לשנה ל״י 1760

 (יותר 4235 לך עולה חדש חוק כל
? לירה אלפים) -מארבעה

 יש הכנסת של הישיבות באולם
 ישיבה מקומות 138 החברים 120ל־

ז אחד עמידה ומקום
 הכנסת לקיום הראשונה השנה במשך

 ותרבות חינוך לעניני הועדה טיפלה
 — הכספים (ועדת בלבד אחד בחוק רק
25( ?

 להשתתף חייב אינו הכנסת חבר
 מחצי יותר אין כלל ובדרך בישיבותיה,

? בישיבות נוכח החברים מספר
 מתוך אספנו האלה העובדות כל את
ת הספר ס נ כ ר מאת ה ש ן א ו ד י צ

אמיר, הוצאת הכנסת, מזכיר (סגן
ל״י). 1.250

למצא תוכל וכהנה כהנה ועוד
הנואמים, מדברים זמן כמה :בספר

 החליטו, מה דיברו. איך דיברו׳ מר, על
הלאה. וכן

כר־יוסף יהושע
טוב, וסוף סנטימנטים מתח,

 היא למדי. מסובך מוסד היא הכנסת
 מלבד לעזרתה, עובדים 87 מעסיקה

 את גם מעסיקה היא הכנסת. חברי
 כל על לחתום צריך הוא כי הנשיא,
ו הכנסת ראש (יושב חוקיה נ י  חותם א

 אם הכנסת, מזכיר לא וגם החוקים, על
המחוקק.) המוסד היא הכנסת כי

ממו מתחיל הוא יפה. מסודר הספר
 ועובר ופעולותיה, הזמנית המדינה עצת

 עד ופתיחתה הרכבה, הכנסת, לבחירת
 הראשונה. הקבועה הממשלה להרכבת

 סדרי על להסברים . עובר הוא ומכאן
 שנקבעו במדד, ומנהגיו, מעשיו הבית,

כה. עד
 מסורבלים■ לא אבל מלאים, הפרטים

כות המחבר חסך לא הקורא ולנוחיות
וצילומים. וטבלאות רות

 אלא לקרא כדאי רק לא הספר את
הוא. מענין גם

הכרן־ סיפור■
ר ח ה מ י ה ב י ו ר ט ת ו  מאת י

י ט  900 טברסקי, (הוצאת ת י מ ס ב
 ילידת נערה של חייה סיפור הוא פ׳)

 ואסונו־ הזעירות תקוותיה עם ברוקלין,
 לנער נישאת שהיא עד הקטנים, תיד,
 חיי מפני הסולד שכנים, מבית אחד

 של הסופרת היא סמית בטי המין.
 ובלי רב מעוף בלי הפשוט. האדם
 עגמימות, יוצרת היא מיוחד חיטוט
 התקרבנו כמה עד לנו מראה אגב ודרך

 הכרך, של זה חיים לאורח אנחנו גם
 שת- אביב בתל הנערות רבות כי עד

שאנון. במרג׳י דמותן את כרנה

לילדים
ה י ל י ד ג ד ב ו ה ז  מאת ה

הו כושית, ר. (תרגמה ן מ ד י ט ס א.
 לילדים ספר ,הוא צ׳צ׳יק) יהושע צאת
מסו ובו וג׳) ב׳ (מחלקות 9 עד 7 בני
 בני ילדים על ויפה, קלה בלשון פר׳
 זהב, מטבעות ובו ארנק שמצאו אכר
 בעל שנמצא עד סודם שמרו ואיך

 מפני האבידה על הגנו ואיך האבידה,
 יש וגם ומשעשע, יפה הסיפור גנבים.

 ״יד (כמו חינוכיות נקודות כמד, בו
 ועזרת אבידה השבת ומצוות לפה״
 בסך הוא הרע והטיפוס להוריהם) בנים
 שמחנו וסקרנית. פטפטנית אשד, הכול
 בתו־ והכולל לילדים המיועד ספר למצא

 הוא העקרי חסרונו במה״״מעלות. ידו
נוכרי. רקע על שהוא
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