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!,במיסת שאמות ..חששתי אשרו: הנסיבההמאמין!1 אשרי - לתהילור אחזור ..עוד אמין: אידי1
 אוגנדה של לשעבר שר,דיקטטור לומר קשה ,52ה־ בן דאדא, אמין אידי של העונג מדושן מראהו לפי

 בבריכת־ מבלר הוא ארצו. בני אלף 300 של לו המיוחם הרצח על מייסרו שמצפונו או בגלות, סובל
 מיקלט מצא במישקל־כבד לשעבר המתאגרף בגימלאות. מיליונר כמו בסעודיה, מלון־פאר של השחייה

 של בארצו באיסלאם אמונתו את לשפץ בא עתה קד׳אפי. מועמד שליטה, עם להבנה הגיע לא אך בלוב,
שלו :והעיקר ולא־חוקיים. חוקיים ילדים כמה ועוד מפילגשיו, כמה מנשותיו, אחת אותו מלוות הנביא.

רמה. ביד לארצו לחזור העליון הכוכב יחליט שבו לרגע ומזומנים מוכנים שומרי־ראש, שים

 את לפרסם עומדת פאהלווי, אשרף השאה, של התאומה אחותו
 חומר־ יכילו שאלה משוכנעים המו״לים בארצות־הברית. זכרונותיה

 ויו״ר באיראן מרכזית פוליטית אישיות שהיתה מי רב־עוצמה. נפץ
 את לשאת יכולה ״איני :מגלה האו״ם של האשד, לזכויות הוועדה
 הכישרון מהוסר סבלנו כולנו במיטתי. למות עלולה שאני הרעיון

בחיי.״ היחיד הגבר היה השאה קארטר. ג׳ימי של

ס תוסר צי  :מוונ

 לא ..ועורם

!••לרוסיה אחזור
בהיס ביותר הצעיר העריק

 12,־ד בן פולובצ׳ק וולטר טוריה,
 בת ׳אחותו עס בתמונה (הנראה

ב שיניים נעץ נאטאלי) ,16ה־
לרוס אחזור ״לא :והודיע בננה

 חופשית. ארץ היא אמריקה יה.
 ברוסיה. בננות אכלתי לא מעולם

 לאכול ויכול בננות אוהב אני
 לי. שמתחשק אימת כל בננות

 אופניים גם לי יש מזה חוץ
 אני !מזה נפלא דבר ואין משלי,
 פשוטים, דברים הם אלה יודע,
 רבה.״ חשיבות להם יש אבל

 שערוריה־ וולטר עורר כידוע,
ל לחזור החליטו כשהוריו רבתי,

 על- נרדף שאביו כיוון רוסיה,
והאמ מזוהם ש״ד,אוויר הרעיון ידי

בחו המזון את מרעילים ריקאים
ל הודיעו הרוסים כימיים.״ מרים

יוכ שלא פולובצ׳ק ולאנה מיכאל
 ילדיהם. בלי למולדתם לחזור לו

 את אפילו הקטן וולטר הדהים ואז
 שיצטרך בשיקאגו, בית־המישפט

 המבקש קטין 'של דינו מה להחליט
 שלא מעדיף ״אני פוליטי. מיקלט
 ובילבד לעולם הורי את לראות

ה הצהיר לרוסיה!״ אחזור שלא
הקטן. עריק
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