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 44 תקוה פתח דרך
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 126 תקוה פתח דרך
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דת
7 לאן □ טוב בני

 אחד, אחד חזנים כולם אחים, חמישה
 ומיד שנים, 16 לפני לאמריקה מהארץ ירדו

 ארץ־האסשרויות־ לה קוראים למר■ הבינו
הבלתי״מוגבלות.

 דווקא בישראל ־1.מוכרח הוא אורי
 בניו־יורק, אבל דתיים. לאנשים מאד טוב
 להם, מותר מחזנות חוץ כי טוב. יותר עוד

 כיוונים מיני לכל אישיותם את שם לפתח
מעניינים.
 ),33( ברגר מאיר הרב למשל, הבכור,
של כרוזים להדביק עוד בארץ שהספיק

 מגוריה, ברחוב שהצטברו האשפה ערימות
למח נכנסה גדותיו, על פח־אשפה מילאה

הרי המקומית, המועצה של התברואה לקת
 הראשי, התברואן שולחן על הפח את קה

 מצבורי- כל את לסלק הוראה מיד שנתן
רחוב. מאותו האשפה

 גילו ברמת־הכובש תנועה. די״ח •
 המתינו כי המקומי בעלון חברים שלושה
 כפר־ הדרכים בפרשת מאוחרת לילה בשעת

 על־ידי נידחו לטרמפ, רמת־הכובש סבא
לר נדהמו בטענת־סרק; שכן משק מכונית

 פניהם על חולף רמת־הכובש של טנדר אות
נהג על־ידי לבסוף, הוסעו, לעצור; מבלי

1520 הזה העולם

וידידה ברגר אייזיק חזן
ת הבלתי — מוגבלו

 תשלום לקבל שסרב מטירה, ערבי מונית
 שעות אחרי כבר ״שזה מכיוון ההסעה עבור

העבודה״.
 ע.א., האזרח הציע בבת־ים שוויון. #

 מס- אגף עובדי כי לעיתונות. גלוי במכתב
בד מסיהם. בתשלום הנחה יקבלו ההכנסה

מ נהנים חברת־החשמל שפועלי כשם יוק
של החשמל תצרוכת בתשלום ניכרת הנחה

הם.

ברגר האחים־החזנים חמשת
— האפשרויות ארץ

 מתפללים. אלפי של רבם רק לא הוא לח״י,
 מועדוני־לילד, זמרי של אמרגן גם הוא

 במועדונים המופיעים קאבארטים, ורקדני
מ אחד הוא ברגר הרב אמריקה. ברחבי
 אולי אבל אלה. מועדונים של הקבע אורחי

 כאמרגן. תפקידו בתוקף מוכרח, פשיט הוא
ל מפיץ־סרטים, גם הרב רבוד לכך נוסף
בטחון. יתר

 מהולל חזן הוא ),29( ברגר יצחק אחיו,
 בהרמת- העולם אלוף גם הוא מזה וחוץ

 בסרטי־ מופיע הוא הפנאי בשעות משקלות.
תמו (ראה הןוראי הגיבור בתפקיד גבורה.

 כאילו חתיכות בזרועותיו שם מרים נה)
לוחות־הברית. היו

 על אהוב )27( שמואל השלישי, האח
 הבוסים ועל הערב. קולו בגלל המתפללים

לעבו הבא וחרוץ, מוכשר כמהנדס שלו,
 ראשון, ליום פרט השבוע, ימות בכל דתו

 הוא )23( ליאון אחיו סגור. המשרד אז כי
ה כי בטלביזיה, ובדרן בבית־הכנסת חזן
הבל. את יענה קול

 ),19 בן (משה, קטן עוד הוא הקטן האח
 הוא תלמודו: על שוקד כבר הוא אבל

 בוי, פ?יי הירחון על השאר, בין חתום,
 ״זה בגאווה: אחיו עליו מכריזים לשוא ולא

יהיה!״ גדול — הקטן
ה שחמשת אומרים להגיע. עומדים

ול לישראל, להגיע עומדים ברגר אחים
 הם פרקי־חזנות. של בקונצרטים הופיע
 אבל כשרונותיהם, את כאן שיעריכו מקוים

הפתעות. להם צפויות אולי

סטטיסטיקה
החור בקצה

 במדעי־החב־ המקובלות התיאוריות אחת
גד והפסולת האשפה כמות כי קובעת, רה
האדם. של רמת־החיים עליית עם לה

 עדיין ישראל נכונה, זאת תיאוריה אם
 השבוע שפורסמו מיספרים התור. בקצה

 האו״ם של הסטטיסטית המחלקה על־ידי
 משך זורק הממוצע האמריקאי כי גילו

 פי העולות בכמויות ופסולת אשפה השנה
 מ־ חמש פי — האנגלי משקלו; על עשר

 מ־ וחצי שלוש סי — והישראלי מישקלו
מישקלו.
אחר: נחות ישראלי סטטיסטי סיכום

 מדי- צורכת הממוצעת הישראלית •
 (בהשוואה בלבד גרביים זוגות שישה שנה

 — השבדית זוגות, 21 הצורכת לצרפתייה,
).27 — והאמריקאית 24

החי
הח ברמת־השרון ישירה. פעילה •
ל־ קץ לשים מקומית עקרת־בית ליטה
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