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17 — 35 : הגיל תעודה. עם למוד שנות 10 : הדרושה ההשכלה

 19 מטריק ככר תל־אביב׳ האחיות, מחלקת ״מלבך, : לפנות המעוניינות על
הבוקר. בשעות וחמישי שני יום בכל

בפזורה
גרמניה

בלבד שלושה
 ביהדות שחל היחיד המספרי השינוי

 מ־ שמלמעלה בזה רק אינו 1933 מאז גרמניה
 נותרו גרמניה תושבי יהודים אלף 600

בברלין). 5000 (מהם בלבד אלף 27
 מקומם :וברור מחריד יותר הרבה שינוי

 במקום החופשיים. במקצועות היהודים של
יהו ועיתונאים רופאים עורכי־דין, רבבות

 עור־ 300 באו הטרומנאצית שבגרמניה דים
 רופאים 30 מישראל), יורדים (רובם כי־דין

יהודים. עיתונאים 20ו־
 את לחלוטין כמעט שאיבד אחר מקצוע

הלש השבוע שגילתה כפי היהודיים, חבריו
 ה־ הפוליטיקה : לסטטיסטיקה הגרמנית כה

 בבונדסטאג החברים מספר פנימגרמית.
חב בולים בלבד, שלושה :הגרמני (הכנסת)

האופוזיצ הסוציאלדמוקראטית המפלגה רי
יונית.

ש חב
והנזירים חרבי
 כמה עלו האחרונות השנים שבשבע שעה

ב יותר הידועים חבשים, יהודים מאות
 כמה רק ירדו לישראל, פאלאשים* כינויים
 כמומחים רובם לחבש, ישראליים עשרות
 סלאסי, הילי הנגוס חבש, קיסר בשרות
הציו ההסתדרות מטעם כשליחים מיעוטם

נית•
 הרב אלה, משליחים אחד כשחזר

 לא גילויים כמה עמו הביא בארי, שמואל
 לא איכרים, ,שרובם הפאלאשים, : צפויים
 איש, אלף 70 ולא איש אלף 200 מונים

 מוסמכים־ אומדנים דעתם את שהביעו כפי
האחרונות. ־בשנים כביכול
 מגורי מקומות בכל שעבר בארי, הרב

 השיער, ומקוחלי העור שחורי הפאלאשים
 ישראל, דת עם קשריהם על לעמוד כדי
 הגיע מפורטות, סטטיסטיות רשימות ערך

 בחבש מצויים היותר לכל סופית: למסקנה
פאלאשים. אלף 25כ־

 ליו;־ יותר הרבה כיום קשורים אלה אך
 הרב־ מצא לכך אישור אי־פעם. מאשר דות

מע הפאלאשים אין שוב כי בעובדה השליח
 בינתיים עברו. כבימים נזיריהם את ריצים

עצ את לסרס הנוהגים שהנזירים גילו הם
 מן מפורש ך ״לאו אל בכך עוברים מם,

התורה.
: אחרות יהודיות פאלאשיות עובדות

 לקוח שתוכנן יומיות תפילות שתי 0
התנ״ך. מן

מסור חופה תחת הנערכים נישואין •
 מצבע בד זר לראשו עונד כשהחתן תית,
 אדום ! העוונות כפרת לזכר (לבן ואדום לבן
המילה). דם לזכר —

עיתונות
לשונות בתריסר

 בישראל, המופיעים היומיים העתונים 22
 המופיע העם), קול : (באידיש פולקסשטימה

 פולין, בירת בוורשה, בשבוע פעמים ארבע
 היהודי) העולם :(בספרדית חודיאו ומןנדיו

 צ׳ילי, בירת בסנטיאגו, לשבוע פעם היוצא
ב היחידים היהודיים העתונים כידוע אינם

 ליוסף גם ידועה היתד, זאת עובדה עולם.
שהט צעיר, לונדוני סטטיסטיקאי פרנקל,

 האחרונים, החדשים שלשת משך עצמו ריח
העת.היהו כתבי כל של מלאה רשימה ערך
 עד מיומונים החל בעולם׳ המופיעים דיים

רבעונים.
 (מהם יהודיים עת כתבי 889 :סיכומו

 ארצות בכל כמעט המופיעים בישראל), 341
שבד עד ומבוליביה קניה עד (מאירלנד תבל
 שלל לשם לשונות מתריסר בלמעלה יה),

 העתונאית, היסוד .מטרת על נוסף מטרות,
 החיילים כירחון — .״אינפורמציה מסירת

המכ ירחון בלונדון, היהודיים המשוחררים
 בבואנוס העם בריאות רבעון בבומביי, בי

איירם.
 איננה היהודית לעתונות הראשית הלשון

עת), כתבי 265 מופיעים (בה דווקא עברית

 הפולשים : גיז העתיקה, חבש בלשון •
הזדים.

 ואחר אחריה עת). כתבי 304( אנגלית אם כי
 עת), כתבי 146( האידיש באות העברית

).37( והצרפתית )47( הספרדית

תמרורים

אם־אנג׳לי
אחד ובן אהבות שלוש

 פייר איטלקית לשחקנית־קולנוע נולד.
אה (שלוש בהוליבוד שהתישבה ,22 אנג׳לי,

 לזמר ונישאה השלושה) בין השטן ; בות
הבכור. בנם : דאמון וזיק

ד. ל שמ בחדרה) (ביער דויד למשורר נו
 שמואל, היחיד מבנו הבכור, נכדו : 69 עוני,

וכ הלוחמת היהודית החטיבה איש לשעבר
 ללשון העברית האוניברסיטה מוסמך יום

ומקרא. עברית

 ד״ר מעריב וםג^־עורך לעיתונאי נולד.
(רא דויד המזרח) וללשונות (לפילוסופיה

מ הבכור, נכדו : 53 לאזר, בישראל) שים
 (חטיבת פלמ״ח חיילת לשעבר אביבה, בתו

מורה. וכיום יפתח)
 לעורך־דין, שהפך לעיתונאי־ספורט נולד.

הבכור. בנם : תמר ולאשתו ,28 חלד, אמנון
 רמטכ״ל של בכורו בנו ירחמיאל, נישא.

 כאשר דורי. יעקב רב־אלוף הראשון, צה״ל
 דרגת לדורי־האב שנים, שבע לפני הוענקה,

 בית- לסיים מהר ירחמיאל, נזדרז רב־אלוף,
סגן־משנה. בדרגת זכה לקצינים, ספר

האוניבר פרופסור של בתו רחל נישאה.
 אדולף אברהם (למטמטיקה) העברית סיטה
 שלושה בנות, (שתי לחמישה אב פרנקל, הלוי

הילו להגברת בהטפותיו שהתפרסם בנים),
ביישוב. דה

 יפתח־ של הרביעי הולדתו יום נחוג.
 יפתח־פלמח, למצדה. בעלייה זאבי,■ פלמח

 וותיק האש וחבורת פלמח איש של בנו
 למצדה עלה זאבי, (גנדהי) רחבעם סגן־אלוף

 כמנהגם הוריו, עם יחד השלישית, הפעם זו
יפתח־פלמח. של השני הולדתו יום מאז

 המפקח סגן של 35ה־ הולדתו יום נחוג.
 ג׳י., בי. ובן ישראל משטרת של הכללי
 יציאתו ערב במסיבת־חצות, בן־גוריון, עמוס

נהריה. ליד שוטרים בקיטנת לנופש
 מידד סופר של 38,־ד הולדתו יום נחוג.

 מצומצמת, במסיבה שיף*, צהמרא) (שמעון
מע בית, מאפה עוגת־דבש, היתד, שעיקרה

 הארץ, מזכירת לשעבר חווה, אשתו, ידי שה
הפני העמודים כעורך שיף כיום משמש בו

מיים.

 המפקח סגן שיף, ישורון של ׳אחיו *
 בית מנהל וכיום ישראל משטרת של הכללי

סרן. פלסטיקה למוצרי החרןשת


