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פילם מחיו מסרטי

כמדינה
)9 סענזוד (הנונסן

 מעכב המשפט אך הלאפים, אל אלסקה,
 סוף זה ששם לי ״אמרו מסביר. הוא בעדי,״
 סוף־ את הקמתי לזזתר. החלטתי העולם•
באילת.״ אצלי העולם
בצו בדיוק נלסון הקים העולם, סוף אח

 אילו דירתו את ומקים מרהט י היה בה רה
 אוצרות בכל קישט אחד, חדר כזו. לו היתד,

 בירגיטררטופט נשאה אותן הרחוק, המזרח
 נמרצות הוכה עצמו שהוא שעה סיפונה, על

 הציירת קישטה אחר, חדר המצרי. בכלא
 פראיים בקישוטי־ג׳ונגל אילת, תושבת איזה,

 לארבע עדיין מחכה שלישי. וחדר ומעוררים,
ציודו. להשלמת המובטחות הנרגיקות

 בזיל נלסון אצל להשיג אפשר משקאות
 נערמים וגבינה נקניק של כריכים הזול.

 הלקוחות ילעסו ובקרוב בשפע במסבחו
 וילגמו אצבע, כמו עבים בשר של סטייקים

בכמויות־ענק• בירד,
ל. דת רג כדו — המועדון את לנהל איך ו

 רעיונות. של הרים נלסון לרפי יש כך על
 מכין הוא אותו חבריו, לכל חוזר במכתב

 הוא לכך, זמן לו כשיהיה וישלח להדפסה
מודיע:

 אלה לכל מקום יהיה בסוף־העולם, ״אצלי
הר להוציא להם למד, לשם. לברוח הרוצים

 לבוא יכולים הם פחות, בהרבה כסף? בה
אלי.״

מסו בערבים מתחיל אני הבא, ״בשבוע
 ערב הונגרי, ערב יד,יד, ומתוכננים: דרים

 שאינם לאלה וערב מרוקאי ערב אמריקאי,
 להם איכפת ולא ולכתוב, לקרוא יודעים
 לזה: נוסף הערב. את מכין אני שפר, באיזה

 אהיה כשאני חובות, לבעלי ערב מתכנן אני
 שילמו שכבר לאלה ערב הכבוד, נשיא בו
וגרו גרושים ערב שלהם, החובות כל את

 ומאד יתומים ערב מאושרים, ערב שות,
רווקים.״ וערב מצים

כ האווירה על כתא. פרטי משקה

 בתלת־ כביסה עבורו לחלק ליסקוב שהציע
 אחרת: בעבודה זאת לעומת זכה אופנועו,

תל־אביב. במרחב הפרסומת פתקי חלוקת
 בן הגיע כבדה פתקים בחבילת עמוס
 הבבלי. בשיכון הזעירה הצרכניה עד אברהם
 כדי חלב לקנות היתה הראשונה כוונתו
 אחת כי כשנוכח אולם צמאונו, את לרוות

 דלפק על ארנקה את עזבה בצרכניה הקונות
 הניח המקורית, בוזנתו את שינה השיש,

 יצא העזוב, הארנק על הפתקים חבילת את
 שהניח לפני לא אולם מהצרכניה. עימו יחד

הפקיד. של בידו פתק
 עד המשטרה את שהוביל הוא זה ,פתק
 הרימה הארנק, בעלת פוקס, אביבה הגנב.
 למזלה נעלם. שהוא כשנוכחה שבר זעקת

במת גלזן׳ נאווה תשע, בת ילדה השגיחה
 דמותו את החוקרים באזני תיארה רחש,

 ים־ עד הגיעה המשטרה הגנב. של ומעשיו
הפתקים. בעל קוב,

 חובו, את לגבות אברהם בן כשהגיע
 את יסקוב רשם הפתקים, חלוקת עבור

המשטרה. בידי הסגירו כתובתו,
 הביקור פתקי בעל הגנב עמד השבוע

 הסכום טרייביטש. יהודה השלום שופט בפני
 בן אולם בלבד. ל״י 9,5 פעוט, היה הגנוב

 שילם קודמות, הרשעות 7 בעל אברהם,
 מאסר חדשי 4 או ל״י 200 קנס ביוקר:

 למשך שנה של תנאי על ומאסר תמורתם,
שנים. שלש

תזכיר
ת ת1■דיד רבני

ם צ ע ם ב טי  כי קבעו, העתונים שכל חי
 למערכה יצטרף נסים יצחק הראשי הרב
 את לקבל שהסכים על טולידאנו, הרב נגד

״לא ד,פיסקה על והסתמכו הדתות, משרד

העולם" ״סוף כפתיחת ואורחת נלסץ
החתולים את .לגרות לא רק

 בו, לשרור שצריכים הסדרים ועל מועדון
 הגדיש, חודה למקצוע. מחבריו נלסון לומד
 מנהל קדישזון, (״איציק״) יצחק של אשתו

עצו לפי לעזור. התנדבה מועדון־התיאסרון,
 ״זוהי מחדש. הבורמזי החדר סודר תיה,

 האוניות ״מן נלסון, מבטיח התחלה,״ רק
 ומוצגים מוסיקה בלי ארכוש לאילת, הבאות

ב הרחוק. המזרח לתרבות נוספים עממיים
תר של למוזיאון גרעין יהיה העולם, סוף
 הוא בישראל שמקומו הרחוק, המזרח בות

בלבד.״ באמת
 תאים ארון נלסון: של אחרות תוכניות

 עם אילת, וצעירי וותיקי המועדון, לחברי
 אישיות בירד, כוסות תא, בכל פרטי משקה

 אולם לחברים. סגורים וערבים חבר לכל
חו עד תוגשמנה אלה שתוכניות לפני גם
נו באטרקציה אילת, השבוע התעשרה מן,

ותיירים. לטיילים ספת

ם שעי פ
ביקוי■ כרטיס

 מכבסה יסקוב, משד, של החדש עסקו
 בתל־אביב, גבירול אבן ברחוב אוטומאטית

 אך דרושה היחד, .השגשוג. סף על עמד
שיו פרסומת, פתקי חלוקת אחת.: דחופה.

 מכבסתו כי ורחוקים, קרובים לשכנים דיעו
לרשותם• עומדת יסקוב של

),40( אברהם בן אבשלום כי קרה וכך

ב כלולה שהיתה ידו״ מתחת תקלה תצא
 העולם תצפית ניבאה הראשי, הרב מכתב

 דווקא הראשי הרב כי בוודאות, )1104( הזה
 החדש. הדתות שר עם הדוקה פעולה ישתף

הרב מועצת חברי כל יצאו כאשר השבוע,
 הרב נגד חריפות בהתקפות הראשית נות

 מבין היחידי נסים הרב היד, טולידאנו,
 נגד דיבר לא אשר ישיבה אותה משתתפי

 . . . לממשלה טולידאנו של הצטרפותו
אשר חעליח, למרווה ההתדמות

 עורך התריע הנוכחית, בצורתן הנהגתן, נגד
לווי נושא שימשו שוב )1104( הזה העולם

 ההסתדרות הסכימה שבתחילה אחרי כוח.
 חזרה השכירים, מן גבוה התרמה לשיעור
רש במכתב ואילו השיעור. הקטנת וורשה

 של הציבור יחסי על הממונה הודיע מי,
 התרומה כי הרוסי, עמנואל המלוזה, ועדת

 ללא עובד, שום של ממשכורתו תנוכה לא
 . • • עובד אותו של המפורשת הסכמתו

 חישר מתול סרטים, לקצץ איסור על
 אושר כבר שהסרט לאחר מסחריים, בים

ה ועדת השבוע החליטה הצנזורה, על״ידי
 הגיש בשעתו ושירותים. פנים לעניני שרים
 תביעה הזה העולם של הקולנוע מדור עורך

 אלנבי קולנוע בעל נגד לדוגמה משפטית
 המלך בסרט שקיצץ על ),1042 הזה (העולם

 הקולנוע שבעל לאחר בוטל, המשפט ואני.
ב שתילחם אגודה, בהקמת לתמוך התחייב
סרטים. של שרירותיים קיצוצים
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