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צילום למד
 ומתקדמים למתחילים קורסים

וצבע לבן בשחור
ה קמרה ר בסקו או

 ת״א ,58 המלך שלמה
234162 טל.
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 )6 מעמוד (המשך

 הסאפא־ ״קיסר בתואר להכתירו
ש בתנאי וזאת ברמת־גך. רי

השמורה. מן לצאת לא יבטיח
נתניה וקס, סמי

 האם וייצמןז נגד הטענות מה
 מאי־ אחר אחד לכל או לו, אסור
 הבחירות במערכת להתערב תנו,

 גורסים אנו אין י בארצות־הברית
 כמו והפרשנים, המדינאים כל כך.

 רגן קארטר, — עצמם המועמדים
 ואף ואמרו, חזרו — ואנדרסון

 המאזניים כף שעל בכך, התגאו
 הנשיאות כתר רק לא מונחים

 גם אלא לבדה, ארצות־הברית של
המע העולם של ההנהגה שרביט

 רבים בפי שנקרא (מה כולו רבי
 כל כמו עזר, החופשי״). ״העולם

ה אזרח הוא מאיתנו, אחר אחד
 בבחירות המנצח המערבי. עולם

לקבוע עלול או עשוי, באמריקה

קיסלק ניכה
— ובכפר־סבא ברעננה

 אנו אין כן, אם למה, גורלנו. את
 על דעתנו את להשמיע רשאים

 הרם בתפקיד לשאת הראוי האיש
בעולם? ביותר
ב בשהסגין וייצמן, עשה טוב

 היאה הבחירה על דעתו את גלוי
 ומש־ משמיציו וכל בנובמבר, 4ב־

צבועים. הם טיגיו
חיפה להב, ואיה מאיה

הו מודעי, יצחק שר־האנרגיה,
 מדושן כולו המצלמות, לעיני פיע

באומ וייצמן בעזר וזילזול עונג,
 שבפוליטיקה יודע אינו ״הוא רו:
מהמרים?!״ לא

 שר־האנרגיה כבוד ! ? האומנם
ש זו, מגוחכת בפליטת־פה גילה
בפולי דבר וחצי דבר מבין אינו

 לערבב נוטים אצלנו בכלל, טיקה.
 בפוליטיקה צרה מיפלגתית עסקנות

׳שו תחומים הם אלה ובמדינאות.
 ש־ כנראה מזה. זה ונבדלים נים

 בסיס על לא הפעם דיבר מודעי
ני שבהן אחוז.כישורים״ ״תשעים

 האחוזים עשרת בסיס על אלא חן,
הנותרים.

חיפה לוונטל, מ.

בגין של השיאים
להי ראוי ראש״המטשלה

 של בספר־השיאיס זכר
גינס.

 נינם של ספר־ד,שיאים מתוך
ה כי ללמוד, אפשר 1980 לשנת

 את אכל לוטיטו מישל צרפתי
עי שבועות שלושה בתוך אופניו.

ב מילויי־מתכת בצורת אותם כל
 לו־ ואילו בחיים. ונשאר מזונו...

 אפה מאיטליה, אחד, אמאטו דנטו
 בעולם... ביותר הגדולה הפיצה את

(ספד־השיאים מטרים. 20 שקוטרה

 נשאר הוא גם אם לנו מספר אינו
בחיים.)

 הוא הזה הספר מן שנעדר מה
של היקר ראש־ד,ממשלה של שמו

 שלוש בתוך — הוא בגין. מנחם נו,
 שבר קצרות, שנים ושלושת־רבעי

ב הקיימים שיאי־העולם כל את
יש של בגודלה במדינה אינפלציה

 הלחם, מחירי העלאת על־ידי ראל,
 שמך האורז, המרגרינה, החלב,

ש ומה — החשמל המים, המאכל,
 הזדמנות לעניים והעניק — תרצו

 ולעשירים יותר, עוד להתרושש
יותר. עוד להתעשר הזדמנות
 שרים עזבו ממשלתו את :בנוסף

 אחר קבינט בכל מאשר יותר רבים
 שר להוציא בעולם, כלשהו במקום

 — המישטרה לטענת — אשר אחד
בממשל ולא בכלא, יכירנו מקומו

בגין. מנחם של תו
תל־אביב שריק, יוסף

ת ב ב ם ר ״ ב ד ג ב
 של סיפורה על בתגובה

 (״העולם המרחלת רחל
 קשריה על ),2249 הזה"

 עו- עם קיסלק ניבה של
 מפורסם ישראלי רד״דין
ועשיר.
 בעיתון היחידים ...המאמרים

ו אודותיי. היו לקרוא שטרחתי
 הצלחתם לציין, מוכרחה אני אכן,

שהופיעו מהפרטים אותי. לרתק

אנג׳ל אכי
אמריקאי ונזיליונר נחמד קבלן —

שנולד ללמוד הצלחתי במאמרים
 לי שהיו ובכפר-סבא, ברעננה תי

 ומיליונר דן בשם נחמד קבלן בעל
 גרה שאני ג׳אי, בשם אמריקאי

 ושכתב בתל־אביב צנועה בדירה
אצ מתגורר אנג׳ל אבי הטלוויזיה

 הגדולה שאהבתי בניו־יורק, לי
הול ושאני ישראלי עיתונאי הוא
ירו עורך־דין עם לתיאטרון כת

נו והכי לארוחת־ערב. וגם שלמי
בגרביים. רכבת עם : רא

 אותי שראה ההדיוט, העיתונאי
האחרו הכתבה את וכתב בהצגה

 לקוראים, נפלא שירות יעשה נה׳
 שידווח תחת המחזה על ידווח אם
 ישרא־ של בגרביים הרכבת על

לית־לשעבר.
ניו־יורק■71קיסלק ניבה

סנגזזה עזר
הנו הבעלים, שיעור מהו

 שנשותיהם בשעה כחים
 מחלקת מנהל 1 יולדות

ב״הדסה״ ויולדות נשים
 שהופיע סיפור על מגיב

 (״העולם ״אנשים״ במדור
).2250 הזה״

 85ג>/}גש־ נאמר לא מעולם ...
 הלידה, בשעת מתעלסים מהבעלים

בה. נוכחים 850/0ש״ אלא
 מחלקת מנהל פלטי, צבי ד״ר

 בית־החוליס ויולדות, נשים
ירושלים הר־הצופיס, הדסה,

2254 הזה העולם8


