
ע1הע>ב 1פס!(!
 ספר• צאת עם המדינה, הכנסות על הממונה שרף, זאכ 0

 בה לקלל שאפשר ביותר הנוראה ״הקללה החדש: הנישומים
 עליו שכתוב למה בהתאם שירוויח לו לאחל היא סוחר, כיום

בספר־הנישומים.״
 לשאלתה בתשובה בורג, יום!* ד״ר שר־הדואר •

״ביש בישראל: לחיות תוכל לדעתו אם אמריקאית, צעירה של
 ואלה שרוצים אלה — אנשים סוגי שני רק לחיות יכולים ראל

שמוכרחים.״
 מפא״י במועצת בנאום גוכרין, עקיבא מפא״י ח״כ •

 תופעה וזוהי אותנו, ומקלקל אותנו מכלכל ״השנור בירושלים:
האינפלציה.״ מסכנת כמה פי חמורה
 בתל־אביב: מפא״י צעירי בכנס ווייץ, רענן י ד" 0

 אנו עדיין אן הקודם,, הדור מבני אחת־שתים תכססנות ״למדנו
זה,״ בשטח להדביקם מתקשים

 אוח שמרדכי לאחר ארגוב, מאיר מפא״י ח"כ 0
 את רואים לא יערי ״מרוב הציבורית: מהבמה זמנית נעלם

האורן.״
העי שהקואליציה לאחר רוזן, פנחס שר״המשפטים 0

 הריפורמי, בית־הכנסת סלע אל התנפצה ירושלים בעיריית רונית
 ״זה להתפטר: סירבו העירייה ראש של הדתיים הסגנים אך

סגן־דל!״
 באסיפת כשנשאל שפרינצק, 8יוםך הכנסת יו״ר 0
 פשוט זה ״בוודאי. בולגארית: מבין הוא אם בולגאריה עולי

ספרדית.״ בהברה רוסית
 על בתגובה לבנון, חיים תל־אכיב עיריית ראש 0

 ראשי בכנס בן־יהודה ישראל שר־הפנים של הנוקשה הופעתו
ישראל.״ עיריית לראש עצמו את חושב ״בר־יהודה העיריות:

 להיחשב כדי ״פעם, :גרינברג צבי אורי המשורר 0
 מספיק כיום גדולה. יצירה לחבר צריך אדם היה גדול, למשורר

גדולה.״ במפלגה חבר הוא אם
 הצלחת על בתגובה שלונסקי, אברהם המשורר 0

אמיתי!״ נס־קפה ״זהו בישראל: קפה לגדל הנסיון
 זכה ״בעבר, ההורמונים: בהלת לאחר המשמר״, ״על 0

 היה שהוא או — מקרים בשני בשר־עוף לאכול חבר־קיבוץ
 שלישית: סיבה נוספה עכשיו חולה. היתה שהתרנגולת או חולה
חולה.״ השוק

 הוותיקים הפרופסורים אחד על השבוע אמר
 הרבה ספרים העושה העברית, באוניברסיטה

 בשם ספר בקרוב האיש יכתוב ״אם אין־קץ:
 . . אתפלא!״ לא — אומוביונראפיה הגאון,
עו קולב ארווין תל־אביב מוזיאון מנהל

 יוצגו בה במינה, מיוחדת תערוכה לארגן מד
שהת הראשונה בתערוכה שהוצגו התמונות

המש בין שנה 30 לפני בתל־אביב קיימה
 ליטוויג־ פנחס גוטמן, נחום תתפים:

 גליקס־ חיים פלדי, ישראל ובסקי,
. ואחרים ברג  מאר* הישיש הפילוסוף . .
 ממסע לארץ השבוע שחזר בובר, טין

 בלתי־אדיב ביחס נתקל באירופה, הרצאות
 אחד דחפו האנייה מן ברדתו בנמל־חיפה.

להת מבלי ארצה שהפילו וכמעט השוטרים
 מנהל אל בתלונה פנה הנזעם הפרופסור נצל.

הממ החברה ומנהל הממשלה ראש משרד
 במקום. שנכח קולק תדי לתיירות, שלתית
 . . . אותי!״ מעניין ״לא קולק: תשובת

 ב־ הארכיאולוגיות החפירות משלחת מנהל
 על־ידי נשאל ידין יגאל ״ר ד חצור

 לדעתו זמן כמה בשטח שביקר עיתונאי
 שנד״״ 798״ להימשך. החפירות עתידות

 קבע כיצד השואל כשתמה ידין. השיב
״בעצם ידין: הסביר מדוייק, כה מספר

 אבל שנה, 800 להימשך החפירה צריכה
 שכבר השנתיים את בחשבון מביא אני

 תל־אביב עיריית ראש ״צרת . . . חפרנו״
 מזמן לא כשנפגש בוייאר. אברהם

 מועצת של אחר חבר בשווייץ ביקור בשעת
 על כתב גם שהוא ימכור, יום!* העירייה׳
 ברחובות הליכלוך על קבוע ומתלונן המשמר

 רבה בשמחה בוייאר אותו סחב תל־אביב,
 הצליח בהם שגם ציריך, ברחובות לסיור
 בישראל צרפת שגריר . . . אשפה למצוא
 המהירה שהשתלטותו ז׳ילבר, פייר אדן

 רב, לפירסום זכתה העברית השפה על
 רוטארי מועדון חברי את השבוע הדהים

 בסינית ברכה והשיב קם כאשר בתל־אביב
 בשגרירות יחסי־ציבור על לממונה צחה

 במועדון הירצה אשר בגט, ג׳ו האמריקאית
 הסיני בכתיב עתה המתחוללים השינויים על

 נתבקש סגל שמואל הבימה שחקן . . .
 רק לא לפעול להתחיל התיאטרון על־ידי

 באופן הקלעים. מאחורי גם אלא הבמה, על
 של אדמיניסטרטיבי כמנהל סגל ישמש זמני

 המיגאי נתקל .באמריקה . . התיאטרון
ה (ההתנהגות אלפרד ביותר, המפורסם

 בקשיים קינסיי האנושי) הזכר של מינית
ייבוא האוסר לחוק בהתאם בלתי־צפויים.
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 לו ־קוראים בנצרת
 רמזי.׳• ״אבו -הכל
 שחרחר, סודאני הוא
 מקוחל, שיער בעל

במ כמלצר העובד
 אורחיי הגליל• לון
 זוכים רמזי אבו של

חייכ אדיב, לשירות
ר ״תורה ומלתה ני

 ו״ב־ ״סליחה״ כה,״
ע בעברית, בקשה״

 כי ואנגלית. רבית
 סבור אינו רמזי אבו

פחי היא מלצרות כי
 להי־ — כבוד תות
ב מתגאה הוא פך:

מקצועו.
 אבו־ מוחמד נור
 אבו־ המכונה בשיר,
 בנו שם על רמזי,

 נולד רמזי, הבכור
ש 56 לפני בסודאן

 שנתיים, בגיל נה•
אר משפחתו עברה

פ הוא לדבריו, צה.
 מלצר.״ ״נולד שוט
החשו מישרתו את
ב קיבל ביותר בה

העל הנציב ארמון
 כמל־ ,בירושלים יון

ה של הפרסי צרו
הרא העליון נציב
מהודרת. שרד בתלבושת מגיש היה לשולחנו סמואל. הרברט סר שון,

 | למד הוא עברית להפליא. מצוחצחים ומנהגים אנגלית רמזי אבו למד בירושלים
בעיר. רומארי מועדון של הראשי כמלצרו שנה 22 שירת שם בחיפה,
 | יפה,״ בעין הבית, משרתי אלינו, התייחס תמיד מצויץ• אדם היה הרברט ״סיר

כ״מבסוט.״ עצמו על המכריז רמזי, אבו מספר
 מבסוטין.״ חמדאללה, ״מבסוטין, בעלה: כדעת רסמיה, אשתו של דעתה
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 המכס שלטונות החרימו פורנוגראפיה, ספרות
 מדעי. למחקר שנועדו ספרים של ערימה

 פורנוגראפיים סיניים ציורים ששה הספרים:
או פריסאיים, אבן תחריטי ,18ה־ המאה מן

צי בתי־שימוש של קיר ״כתבות של סף
 היו אחרות מיניות .צרות . . בוריים״

 שהואשם ),60( פרץ חואן לרודן־בדימוס
ארגנ בבית־משפט (בהעדרו) רשמית עתה

 תקופה במשך מיניים יחסים בקיום טינאי
 בינתיים .14 בת קטינה עם שנתיים של

 .23 בת רקדנית עם בפאנאמה פרון מסתובב
★ ★ ★

ד ס ע י ס עד ה ת ו או ל פ הנ
 י בפתח־ מס־ההכנסה פקידי של דעתם לפי
 10378 ספיר יוסף צ״כ ח״כ משתכר תקווה,

 קבעו בכנסת המס שפקידי בעוד לשנה, ל״י
 שני קובעים כך ל״י• 11218ל־ הכנסתו את

ה הנישומים ספר של שונים עמודים
 ח״כ הספר: של אחרים גילויים . . . חדש

 שפירא שמשץ יעקב לשעבר מפא״י
 גילוי לפני עוד וזאת ל״י, 19642 הרוויח
 מניותיי מחיר את שהקפיץ בחלץ, הנפט

. החוצה הכנסת מן עצמו אותו והקפיץ . . 
 בר■ ישראל לפידות חברת־הנפט מנהל גם

 ישראל בשגרירות צבאי נספח לשעבר נע,
 הנפט גילוי לפני עוד הרוויח במוסקבה,

. . לשנה ל״י 5206 הכ היו יותר צנועות .
 רב־ כיום, האשלג חברת מנהל של נסותיו

 כמנהל אז שהרוויח מקלף, מרדכי אלוף
הראשי הרב . . . ל״י 4259 החשמל חברת

הרצוג הלוי אייזיק יצחק ישראל של
ה הראשי מהרב פחות ל״י, 4481 הרוויח
 טולידאנו, יעקב תל־אביב של ספרדי
.ל״י 4610ב־ שזכה .  מספר השוטר ואילו .
הס בן־גוריון, עמוס ישראל, של שניים

 הכנסת לעומת ל״י, 3252 של בהכנסה תפק
 4869ל־ שהגיעה בךגורידן, דוד אביו
 קר* עזריאל ד״ר מעריב עורך . . . ל״י

 לעומת ל״י, 7033 השתכר המנוח ליכד
 רוזנ״ הרצל ד״ר אחרונות ידיעות עורך

.ל״י 4030ל- רק שהגיע בלום .  שר- .
 של הכנסה עם הסתדר אשכול לוי האוצר

 לאל, תודה פטור, שהיה מפני רק ל״י׳ 5293
ל שחבריו בעוד . . . שכר־דירה מתשלום

 בנציץ פרופסור הקודם שר־החינוך סיעה,
 (״זיא־ זלמן החדש ושר־החינוך די־נור

 בכל תורה, אין אם כי הוכיחו ארן, מה״)
 5354ו־ 6288 השתכרו הם קמח: יש זאת
.ל״י . הר דמארי שושנה הזמרת .

 הזמר אך ל״י, 7890 גרונה באמצעות וויחה
 ואילו ל״י 4800ל־ רק הגיע דורה פרדי

 של המדרגה בשפל נשאר יצחקי ישראל
 את יענה הכסף תמיד לא אכן ל״י. 2250
 הכי בולטות השחקנים במשפחת . . . הקול

ש ל״י), 4249( שילה יצחק של נסותיהם
 עונה, אינה 24 בגבעה שנה אותה השתתף

 אך ל״י), 4090( גור מיכאל חותנו ושל
 ל״י) 4232( ברבן זאב האהל במאי גם

להר כבר יכלו ל״י) 4194( הלוי ומשה
. אוהל במקום לבית לעבור לעצמם שות . . 

 תמורת קיבל שלמסקי אברהם המשורר
. ל״י 3160 הספרותית עבודתו .  אמנץ .

 קסטנר משפט את שניהל הפרקליט תל,
 במשפט, אומנם הפסיד הראשונים, בשלביו

.ל״י 5184 הרוויח אבל .  שח״כ בעוד .
הר לשעבר) (שר־חוץ שרת משה מפא״י

 אבא חיפה עיריית וראש ל״י, 4600 תיח
. ל״י 4463 השתכר חרטי .  היפר־ קטעי .
ל הכניסו כרמל יומן את הממלאים סומת
.ל״י 3600 אקפדרוד נתן עורכו . ו .
 בייעוץ השתכר פאר״צל רומן ד״ר אילו

 ל״י 2150 של סכום ומין משפתה בענייני
בלבד.
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 לאוגוסט 21-20ב*
 קורסים מתחילים

!חדשים !
 3ב־ למדנה מתחילות,

 וגזירה תפירה חדשים
 שמלותיכן. של

 ולקונפקציונרים לתופרות
 קורם מתחיל ולמתקדמות
 לגזירה מזורז

ומודליזציה.
וצר אמריקאית שיטה
 ו־ מידה חדישה. פתית

קונפקציה.
ה בי־ס ר פי ת וגזירה ל

ה ר ^ונו לי
72 יר2ה 3י3*־*

 החיות) גן (ע״י
 9מ־ יום כל ההרשמה

בערב 8 עד בבוקר י

98317 הזח העולם


