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אהבוך קשרי הם חזקים
 החלפת על־ידי להתחזק עלולים והם

 מסוגלים הצלומים לבד. שצלמתם צלו&ים
 ואהבה. געגועים להביע ממכתבים יותר

 יפה. לצלם מסוגלים אתם גם
אצל תקבלו הדרכה
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חיפה • ירוננזלים • תל־אביב

במדינה
 והקהל בהזמנות שמו את שציינת אחרי
 כלל חשוב לא האולם, את לא) (או ממלא

 רעיון זה יהיה אולי בנאומו. אומר הוא מה
כלל. לדבר לו לתת לא טוב
לתור אישי באופן פנה הנשף, אחרי •
 מחברי שכמה ודאג בבתיהם, עשירים מים

 תן האנשים. לאותם הם אף יפנו שלף הועד
 עד איש, לאותו ושוב שוב לטלפן חבר לכל

 תשלים אל לעולם נפש. לרצחן־ מוכן שהוא
שלילית. תשובה עם

המג ארגוני שאר כל עם התקוטט •
היהו־ הקהילות קרנות כל מנהלי ועם ביות

ארז חוקר־עתיקות
— הפריון אלת

 יותר גדול חלק לעצמך להבטיח כדי דיות,
התרומות. מכספי

ישמ הראשונות שהתרומות לכך דאג •
האישיות. הוצאותיך לכיסוי שו

 אלא האחרים, הצ׳יקים את תפרע אל •
חדשים. כמה כמשך בכיסך אותם שא

 ניהול את השאר הוצאות, לחסוך כדי •
 רצון בעלי חובבים כמה בידי החשבונות

 העסק שלמה, לערבוביה שגרמו אחרי טוב.
 להתיר כדי רואי־חשבונות של יקרה פירמה

ד,םבך. את
 אם אלא החשבונות את תפרסם אל •

שהצ לפני לא פנים כל ועל לכך. תוכרח
הארץ. את לעזוב לחת
 דו־ 743 של הנקייה היתרה את הוצא •
 מנחושת, עשוי יקר, מגן רכישת לשם לאר

מוק קיים שאינו הטלסקופ כי יצויין שעליו
 איינ־ וייצמן, הרצל, הרמב״ם, של לזכרם דש

ישראל. של הנוכחי ושר־האוצר שטיין
 ודרוש ישראל לממשלת פנה כך אחר •

הטל לרכישת דולאר מליון 10 של הקצבה
 את תחלל שלילית תשובה כי ציין סקופ.
האומה. גדולי של זכרם

דיפלומטים
סובייטי ערב
ב הגשום. היום אחרי נעלמו הגשם ענני
 ה־ השגרירות של הגדולה המרוצפת מרפסת

 הרמתגני, הקשת רחוב במרומי הסובייטית,
 שמימית עזרה הגשם. במקום הוודקה זרם

 ה־ המהפכה של 38ה־ יום־השנה לנשף זו
 נציגי גם :מקרית היתה לא אוקטוברית*

 באחת במכס. השתתפו בישראל אלוהים
 הלוי יצחק הראשי הרב הסתודדו הישיבות

 שחורים, עטוף אורתודוכסי .וממר הרצוג
שוטפת. בעברית רבה ברצינות ביניהם שוחחו

 ומי מי ברור היה לא האחרון הרגע עד
 צלה את הטילה הצ׳כית עיסקת־הנשק יופיע.

 עורך רוונבלום, הרצל יום־השנה. על גם
ת, ידיעות  לאי־התייד־ בעתונו הטיף אחרונו

 לו שלחו לא הזהירים הסובייטים אולם דות.
 מלהכריז כך על-ידי בעדו מנעו הזמנה, כלל
רשמי. חרם על

 הועילו. לא הדור עורך של דבריו גם
 כל כמעט ועמו שרת, משה הופיע בערב

 שעמד בן־גוריון, דויד (מלבד הממשלה שרי
 ואחדות־העבודה מפ״ם לשרי נעדר). אך לבוא
ה בתפקידיהם הופעת־בכורה זאת היתה

חדשים.

 הלוח לפי באוקטובר 25ב־ שפרצה •
שן, הרוסי  הלוח לפי בינתיים• שהוחלף הי
בנובמבר. ב־ל המהפכה פרצה המקובל, החדש,

נשכח לא זאת בכל !״אדוני *סבלנות,
החיו ההלצות, לכל מעל ריחף הוא הנשק.

 תריסר בחצי השיחות הדיפלומאטיים, כים
לעתונאי הצ׳כי מיופה־הכוח כשהציג שפות.
סי סאמט האדום) הוילון (מאחורי שמעון

 שתתנו רוצה *אני : סאמט חייך אנגלית, גריה
״צ׳כית מתוצרת אבל באש, העולה משהו ! 

 *סבלנות, :בגרמנית־אנגלית הצ׳כי, השיב
סבלנות.״ אדוני,
 רוח גם נשכחה לא לוודקה, וויסקי בין
 כחולים במדי־ייצוג בריסי סגן־אלוף ג׳נבה.

 חייל עם שוחח שרוכי־זהב, עטור מפוארים,
 יצחק אלוף :פשוטים במדי־שדה ישראלי

 שגרירי צה״ל. של המיבצעי המוח רבין,
 אזרחיות, בחליפות וארצות־הברית, בריטניה
ונצי ישראליים שרים עם מחמאות החליפו

סובייטיים. גים
 שערימות אחרי ישראלי, עתונאי סיכם

 ול- המטוגנות התרנגולות המעושן, הבשר
 אכלו לא *מעולם :ונעלמו כמעט שון־העגל
 לקבל כדי רב כה מזון רבים כה ישראלים

!׳׳הסובייטי הגוש מן נשק

עתיקות
שתורח ח ע ט ש הגדוד ב

 מן מטר כמאתיים יפו, של לנמלה ממול
 שוניות שרשרת אל הים גלי מתנפצים החוף,

 שדייגים שעה המים. מתוך המזדקרות שחורות
 על מצביעים היו ביפו מצויים היו עוד

 כאות הסלעים לאחד הרתוקה ברזל שלשלת
 ופר־ אנדרומדה על האגדה לאמיתות ועדות

סיאום.*
ממוש קפלן, יעקב ארכיאולוג ניצב השבוע

 המתנשא תל על קצרים, חקי במכנסי קף
״השטח בשם והמכונה השוניות אותן מעל

כנעני כד :יפואי מימצא
לתל־אביב הגיעה —

משכ ממצאים שורת על הצביע הגדול״•*,
 את מדעית מבחינה המבססים יותר נעים

 אלפי במשך יפו של ההיסטוריה ספורי
קיומה. שנות

 יפו, המודרנית. הטקטיקה לפי
 האיסטראטגית העמדה את למעשה המהווה
 הר ועד ממצרים החוף כל לאורך היחידה
 העתיקות הערים לאחת והנחשבת הכרמל,
 ארכיאולוגי, אוצר שנים במשך היתד, בעולם,
 רק הצלחה. ללא לגלותו, ניסו מדע שאנשי

 העתיקה, הערבית העיר הריסות כשפונו עתה,
 מקומה היה היכן בבירור לקבוע היה ניתן

הקדומה. יפו של
 מדעיים עוזרים שלושה של צוות בעזרת

 הארכיאולוג הצליח פועלים, וכעשרה צעירים
 קצר זמן תוך לחשוף תל־אביב עירית של

 בתקופה שנבנתה הצידונית מהחומה קטע
לפנה׳׳ס). 500( הפרסית

 כורש של בריתם בעלי שהיו הצידונים
 הימית הזרוע את היוו פרם, מלכי וקמביזם,

בימים, מלא שלטון לה ונתנו פרם, צבא של

 האגדה לפי רותקה היפה אנדרומדה •
די לדרקון כמאכל יפו לסלעי תו לשכך בנ מ  ח

דון, של סי  פורף פרסיאוס, היווני. הים אל פו
לאשה. ונשאה הדרקון משיני הצילה המדוזה,

 כשפרצו הבריטים לו שהדביקו כינוי **
משטרת. פנורולי לסיור דרך העתיקה בעיר

 דיעד. כי הוכיחו המתאימים המספרים בארץ.
 חברי כי אם : בחלקה רק מוצדקת היא זאת

 וותי־ הם אין בארץ, מושרשים הקיבוצים
רבים. שחשבו כפי כך, כל בה קים

 מצויים הקבוץ מחברי אחוז שבעד, רק
בל אחוזים וארבעה שנים 25מ־ יותר בארץ

 השנייה. העולם מלחמת לפני ארצה הגיעו בד
 מאירת־עינים קיבוצית סטטיסטית עובדה
ב ארצה עלה שלישי קיבוצניק כל :אחרת
האחרונות. השנים עשר

 שגילה בקיבוץ, המאוחד. הקיבוץ בטאון
מר פריט הוסיף אלה מספרים השבוע

 עשרה כל מתוך שניים זאת: בכל אחד גיע
 בארץ מושרשים רק לא הם קיבוץ חברי

 במאת בה וזתיקים גם הם אלא לחלוטין,
הארץ*. ילידי הם — אחוזיהם

נוער
החימוש לקצין הזמנה

 חדר- מול אל מכוונת המרגמה *היזהר!
המורים.״

 הנכונה.״ המטרה זוהי *מצויץ. —
עמוס הפליט לחיות,״ עוד להם תנו .מילא,

 הארצי. השעור מן בחצי חוקנזן שעור *
שבי עשרה כל מתוך ארבעה  הם הארץ תו

הארץ. ילידי

 החומה ויפו. דאר החוף ערי את במתנה קיבלו
 מטר 2,5 ברוחב גזית אבני בנוייה שהקימו
 המודרנית. הטקטיקה כללי כל לפי מזוגזגת

ל עדות משמשים שחורה מקרמיקה חרסים
יון. עם יפו של מסחרה

 חומה נחשפה הצידונית לחומה מתחת
המש בשמש, מיובשות טין מלבני עשוייה
הספי לפני 1500( הכנענית לתקופה תייכת

 חיל־מצב חנה בו מבצר אז היתד, יפו רה.)
 הפליש־ פלישת עם בשריפה נחרבה מצרי,
 חרוכות קורות שרידי שמעידים כפי תים•

 גם נמצא החרסית שאר בין במקום. שנמצאו
 עשתורת. הפריון אלת של קטן פסל־בית

 עטור־ צרעה, קבוץ בן )27( אח יחיאל חייך
אז. כבר קיים היה הגדול השטח :הזקן

 קטע־ עוד נחשף הכנענית החומה בצד
 קרמיקה מצופה חוץ, כלפי משופע חומה

 התבצרו זו בשיטה טיפוס. אפשרות למניעת
שנה. 5000כ־ לפני ההיקסוסים
 תל-אביב ארכיאולוגיה. + תפוזים

 בתוכו שירכז לעתיקות במוזיאון זכתה לא
והמעי בסביבתה שנתגלו הממצאים כל את
 היחידי החדר באזורה. קדום ישוב על דים
 הוא. אף נסגר תל־קסילה ממצאי רוכזו בו

 ביפו החדשים הגילויים שעם נראה אולם
 עומד יפו מינהל העיר. אבות בלב משהו זז

 הפיכת שתאפשר עממית, במגבית לפתוח
 את שימשוך עירוני לפארק הגדול השטח
 העיר של ארכיאולוגים באתרים העולם תיירי

בתפוזיה• עולמי פרסום לה שקנתה

סטטיסטיקה
קיבוצי שורש

ומ מאז נראה היה בארץ חדש אדם לכל
ומושרש וותיק הוא הקיבוצניק כי תמיד

943 הזח העולם8


