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במדינה
לשון

 חיילות
אגן אבא
 קרא מאז ויותר, שנה 30 עברו כבר

ש התאומים לזוג אוהב־מוסיקה תל־אביבי
ו טוסקה בשמות ימים, באותם לו נולדו
 הפתיחה קונצרט לכבוד כמובן היה זה דני.

הארציש (אז: הפילהרמונית התזמורת של
טוסקניני. ארתורו ניצח עליו ראלית),

להיס והגדרות שמות להתאים המנהג
ל בצה״ל, הארץ. מן פט לא שוטפת, טוריה
 כחיילות מסויימות חיילות מגדירים משל,

אבן.״ של ופנים אבא של ״גוף אבן: אבא
 זמן לפני הסבירה יריב, זיוה העיתונאית

 גידרון, מיכה משרד־התיירות דובר כי קצר,
 עקיבא הראשון, שר־התיירות בתקופת נקרא

 כשר־ מכהן עת ועכשיו, דוברין. — גוברין
רם־קול. לדובר קוראים קול, משה התיירות
 וההגדרות השמות שאחרי מאליו מובן

 פקיד דיבר השבוע התארים. תור גם הגיע
 חוזרים על לא־מוסתר בלעג משרד־התיירות

ה ההשתלמות כי הסבורים מארצות־הברית,
ה כל את להם הקנתה שלהם אמריקאית

 הכי עליו גאים' שהם התואר כולד״ חכמה
 ג׳י.אי.איי.• התואר זה הסביר הוא הרבה,

 הייתי — אמריקה אין געוועזן (באידיש:
באמריקה).

חיים דרכי
אליל אי־ה רופ

 אחד אף אבל בארץ, רופאים המון יש
 בעזרת או שלט בעזרת מרפא לא מהם

 שהם מהוללים, רופאים משני חוץ צינור,
קוסמים: בעצם

ה למשל כסדר. והבל מקיא קצת
 עמי־ ברמת שגר בני, מרקו המהולל קוסם

.60 התפוצות רחוב דר,
מבינים שלו השלט את כשרואים תיכף

הצינור) (עם בשארי מבשן?
לגמרי חלש נהיה הסרטן

ה קיר שעל בשלט כי חשוב, שהוא כמה
לאמור: כתוב בית

 מ־ מרפא סלבדורה, בני מרקו ״המציל
ל וחושי אוצו וטרומבוזה, מקצרת סרטאן

 בני ממרקו והישועה הרפואה את קבל
המציל״.

 כך כל שלט עם בארץ רופא עוד יש
רציני. איש שזהו רואים חיכף גדול?
ל בשלט: נעזר הוא מרפא, כשהוא גם

 ממנו מבקש הוא פציינט מקבל שהוא פני
 שבו מיוחד, כובע חובש הוא ואז שיישב,

בני, מרקו המציל נוסף: שלט תקוע
 לא כבר בכלל שלטים הרבה כל־כך אחרי

 הוא המציל בני מרקו אבל — מרפא צריך
 קשה,״ במחלה מאד חולה ״אתה מאד: פעיל

 לך אתן אני ״אבל אחד. בריא לאיש הודיע
 מקיא קצת ואתה ועשבים, שורשים מיץ

בסדר.״ יהיה הכל ואז — זה אחרי
מעו שאיננו לו הסביר וכשהאיש־הבריא

הר שלו, השורשים את להקיא במיוחד ניין
 שישתכנע כדי — מסמכים בני מרקו לו אה

צחוק. לא שזה
 — הרפואי, במסמך מודפס היה וכך

ובבולגרית: בעברית
 נולד שנה אלפיים בכל כי לנו, ״ידוע

ה ברגע אשר וטהור, גדול לב עם אדם
את וממוות מגזירה להציל מצליח אחרון

הם: ואילה היהודים.
המלכה. ואסתר מרדכי א.
ממצרים. אותנו הציל רבנו משה ב.
בני. מרקו ג.
 מגיע לא אז — מזר, משתכנע שלא ומי

 הוא מרקו־בני-עם־ד,שלטים. אצל להתרפא לו
הרוסא־עם־הצינור. בשארי, אל ללכת יכול

 הוא בשארי חביבי. מטר, שבעה
תל־אביב. עיריית עובד גם אלא רופא, רק לא

 על צומחת אחת רפואה: סוגי שני לו יש
 טוב שהוא הפאפאיה, הוא הלא — בגנו עץ

 מיניסקוס.״ ונגד דיסקוס, נגד אולקוס, ״נגד
 הוא הצינור־נגד־סרטן. זה מעניין הכי אבל

 מדעי: הסבר לזה ויש שבעה־מטר, ארוך
 יותר טוב וזה נרגילה, כמו צינור ״זה

 אחד עישון רק רפואה. ומכל מכשיר, מכל
באטיח. ואין סרטן אין וחלאס, —

 שהוא כמה מאד: פשוט זד, הזה ״הצינור
 עשיתי לכן טוב. יותר זה — ארוך יותר

ב כי מטר. שבעה חביבי, ארוך, צינור
 על־יד מגיע שהסרטן עד — כזה צינור

לגמרי. חלש יהיה כבר הוא — הפה
 דבר. שום יודעים לא חמורים. ״הרופאים

 איך תיכף לומדים היו — אלי באים היו אם
מחלות.״ לרפא

תל־אביב
בטיילת לטייל

 שפת־הים, על בתל־אביב, הייתה פעם
 ים־ עיר בכל כמו בדיוק יפהפיה. טיילת

אותה להפוך הצליחו גדול במאמץ תיכונית.

השלט) (עם מרקו מבשף
להקיא בשביל שורשים מיץ

 של קובות בה לבנות וגם למצבור־אשפה,
מישחקי־מזל. ושל זונות

 עוד יש זאת בכל אבל העולם. מכל
 וזז ״נ שמה הזאת התקווה לטיילת. תקווה

ופולקלו זמרי־עם של מועדון והיא בתיבה,
סמואל. הרברט ברציף שנפתח ריסטים,
 ואיציק תל־אביבי, סטודנט פרנקל, יוסף
 שהיה באמריקה, מינהל־עסקים בוגר ריבק,

 מועדו- את הקימו הנח״ל, של הווי צוות איש
 פעם שהיה במקום בדיוק יוצא־הדופן נם

 מלחמת־השי־ שמאז הרועש, קמניצר קפד,
בו. לבקר חדלו חרור
 יצליח שירי־העם מועדון אולי יודע, ומי

 הטיילת את שוב שיהפוך הראשון להיות
פעם. שהיה כמו עממי, למקום

אה1רפ
תל מעשה מו  ב
ראייה קצר־
 מדי הנימולים הילדים, אלף 24 כל כמעט

ה הניתוח את בשלום עוברים בארץ, שנה
 יוצאי־דופן: מיקרים היו אך בחייהם, ראשי!

 שמתו בקריית־שמונה, הילדים שני כמו
ה כמו או המילה, אחרי שנים כמה לפני

 כרת ערלתו עם שיחד בנצרת, המוסלמי ילד
אברו. את גם בלתי־בקי ערבי מוהל לו

 זה הרי — היחידות התקלות הן אלה אם
 ידוע, היה ומתמיד מאז כי השמים. מן נס

(ה לסכנת־נפשות להביא יכולה שהמילה
 ששני תינוק המילה מן משחרר תלמוד

ל הברברי הנוהג מילה) בגלל מתו אחיו
 המוהל של בפיו המילה פצע את מצוץ

 זוהם בהם למיקרים בעבר גרם (מציצה),
בעגבת. ואפילו בשחפת וחלה הנימול,

היום גם הידיים! את ליטול נא

־1551 הזה העולם


