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 את קדמי) שער (ראההגברברים על הסידרה במסגרת
 בנות־ על .התלבשנו מכרם־התימנים, צעיר של וידויו

 14 כיצד, סיפרה חוזרים?־ הם הכתבה.האם • הצפון!־
 התאבד היטלר שאדולף אחרי שנה

 במאוחר, חוגג, הוא בברלין, בבונקר
ק האנטישמיות בינלאומי: ניצחון

 שוב מופיעים השאר ובין לתחייה מה
 בתי־כנ־ של שעריהם על צלבי־קרם

הבלונדון שקרה כפי פיות א ר  שער (
 מדווח לממבוש־ .אמבוש • אחורי)

 בפר• מוכתר של נשואיו טקס על
לצ ממבוש, איציה עין־הוד, האמנים

 חיים הופיע בו מרגלית, אביבה יירת
 בעניבת• זוהר אורי בצלינדר, חפר

 מושאל בפראק בן־אמוץ חץ פרפר
 .אבא ובכתבה • משוק־הפישפשים

 אב עשה מה מסופר רגלינו־ את שרף
 ללכת רצו שלא ללדיו, ואכזר אלמן

פור אנשים ובמדור • לבית־הספר
 בעת :1960 של הראשון הסקום סם

 מאיר, גלדה שרת״החוץ, של ביקורה
 קא־ הוזדשד״ האפריקאית במדינה

 אמרגנים על־ידי נבחרה היא מחץ,
 בבחירת ראשית כשופטת מקומיים

קאמרון. של מלכת־היופי
1163 זה״
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 מצו■ בבית־סוהו עבו■ נעו שר המסוכן המיקצוע
ניצחון רא זה תיקו נ׳ בוגוהו הביו מתי ★

'7,
 באחת לשמוע, יכולת השבוע
 טדי־בויס על ישראל, קול מתוכניות
העברית לשפה הצטרפה כך וגברברים.

 בסדנה שנוצרה חדשה מילה עוד
הזה. העולם של הלשונית

 גדולה לקבוצה האחרונה התוספת זו
 של האובניים על שנולדו מילים, של

 לגמרי חדשות חלקן — זה עיתון
 הזה שהעולם ישנות מילים וחלקן
המש־ רוב חדשים. מובנים להן העניק

ך1 \ ו ? ו ו ך 1ד \ ו ד ן ן11ן ב בסינמטקים. אותו מציגים היום ך1 ך
(שגי עולמות הרעיש הוא 1959 11 1 1-1 1^111 [11^ 1 !

 על מסופר בו אהובתי הירושימה, הסרט היה זה בקאן). ראשונים פרטים
 תשע תוך שהרגה, הפצצה, אחרי שנים 13 בהירושימה, פגישת-אוהבים

 בתה ריבה, עמנואל צרפתיה(למעלה: שחקנית היא איש. אלף 200 שניות,
שלום. על דיבורים הרבה עם יפאני אדריכל הוא דיטריד), מרלן של

 במילים חופשי באופן כיום תמשים
 מכל מקורן. את יודעים אינם אף אלה

 — רק) עם ח״ר(מתחרז על המדברים
 יחסית, חדשה מילה זוהי כי יודע- מי

 העולם עמודי על לראשונה שהופיעה
 על לכתוב לנו נמאס כאשר הזה,

אלמוני? וחבר־כנסת פלוני חבר־כנסת
 היטב זוכרים עוד שבינינו הוותיקים

 הדיונים וגם מילה, כל של לידתה את
 לשימוש שקדמו אצלנו והוויכוחים

 המי׳ את המצאנו למשל, כך, הראשון.
 כל בפי עתה השגורה אמרגן, לה

 אחרי בתנ״ו, כתובה היתה כאילו
אחרות. אפשרויות כמה שפסלנו

אללה מן
 בבית״סוהר עברי נער יוסף, ימי מאז
 במרחב מסוכן מקצוע זה היה מצרי,
ובצורת. גשמים על נבואות לנבא

מ מומחי־החקלאות נוכחו השבוע
 עיתון זה. כלל נכון אכן כי הסוגים. כל

בצו על רועשת בכותרת שהודיע אחד,
 מוכריו. זרועות תחת בגשם נרטב רת,

 האנטי־בצורתית הסיעה כאשר ובדיוק
 במאמרים, והריעה ראשה את הרימה
 חמה ושמש העזים הגשמים פסקו
לאידם. במרום חייכה

 הפלאח השבוע היה יותר חכם
 בפתח שישב הבלויה, בעבייה הזקן

 בשמיים הסתכל ערערה. בכפר ביקתתו
אללה:״ מן ״הכל ואמר: בשוויון־נפש

כדורגל
נחמד בחור

 האחרון השבוע מאורעות על
 גלזר: שייע מספר הכדורגל, בענף
 החליטה מהודו, שהבאנו הניצחון אחר

השח לכל לתת לכדורגל ההתאחדות
 תיכף אבל שעון־זהב. במתנה קנים

וב ככה. סתם אותו נקבל שלא ידענו
 לארוחת־ אותנו לקחו השבוע, אמת,
 לשמוע אותנו והכריחו דן, במלון ערב

 את לנו שנתנו לפני נאומים, של שעות
השעונים.

 הקציבו נואמים. של המונים שם היו
 אבל לדבר, דקות שלוש אחד לכל

 השעונים את לתת שצריך ראינו תיכף
 לשמור ידע לא אחד אף לנו. ולא להם,

 זה אם לחברה: אמרתי בסוף הזמן. על
 במקום לנו לתת יצטרכו ככה, יימשך

מעוררים. שעונים שעוני־זהב,
 שעשה נחמד, אחד בחור שם היה

 שימעון — טוב הכי הרושם את דווקא
 שלו, הבוס שסוף־סוף אמר הוא פרס.

 בכדורגל. להבין התחיל בן־גוריון.
מתיקו. חשוב יותר זה שניצחון ויודע

)3 מעמוד ׳(המשך
הת יותר, ולא פחות לא הזה, הקרל

 השגריר אשת עם ועדה, עם קבל עסק,
 לא אגב, בוושינגטון(שהיתה, הבריטי

 ראש־ של בתו מאשר יותר, ולא פחות
 ג׳יימס עת, באותה בריטניה ממשלת

נו קרל, של כשאשתו וזה קאלאהאן)
המתקד הריונה בחודשי היתה כבר רה,

מים.
הרצליה כהן, נעמי

• • •
לשיכורים עברית

 וזאת אוסטריה יליד שהוא לי גיליתם
 אם כי טהור, ספרדי לא שהוא אומרת
טהור. אשכנזי

 הרב שגם חושש כבר אני עכשיו
 נבון, גד הרב־האלוף הנוכחי, הצבאי

ספרדי. אינו
ירושלים מרציאנו, אברהם

 הקורא של דעתו תנוח 0
א נבון הרב מרציאט.  ספרדי הו

מארוקו. יליד סד,זר,
• • •

 הקוראת של החדה עינה
 את גם קלטה קלמנוביץ

תיקונה את וגם השגיאה
).2.1 הזה (העולם

 מחלקת שאני התשבחות כל אחרי
וה הנאה התיקנית, העברית על לכם

 ביום אותי, ביישתם די שלכם, משובחת
 עילעלו אורחיי כאשר האחרון, הששי
 את וגילו האחרון הזה העולם בדפי

 שלו(ליד והמשקה כוס כל הכותרת
 מה, בתוך להגיש שיש מה של הטבלה
זה). וגם זה במדור
 עורכי אורחיי, לי אמרו ייאמן, לא

 היא כוס כי יודעים אינם הזה העולם
 צריכה היתה הכותרת וכי נקבה בלשון
שלה׳ והמשקה כוס כל להיות

מאזד מדד שגריר
 מדווח ,25ח״ בן גולן, הקורא

 מסביב שנה של מסע על
 עולם ראה הוא בו לעולם,
 לספר שכח לא אך ומלואו,
האמי ישראל על לעולם
תית.

 משך נהדרת. הרפתקה לי היתה
 לכול מסביב טיילתי שלמה שנה

 הרבה אחר באירופה, התחלתי העולם.
 הסעודית, בערב וחניית־ביניים צרות

 הרחוק, למיזרח טסתי מאירופה בג׳דה.
 ונכנסתי האדומה לסין נסעתי וגם

 ביציאה רק אותי ותפסו לא־חוקי
 ובסוף בנמל שעות שש עצור והייתי ,

להונג־קונג. וחזרתי אותי שחררו
 מכן ולאחר לאוסטרליה טסתי משם

 ומשם פיג׳י לאיי ומשם לניו־זילנד
 ומשם למואיי טסתי ומשם להונולולו

 טסתי ומשם להונולולו וחזרתי לקואיי
 מכן לאחר אנג׳לס. בלוס לאולימפיאדה

 חזרתי ואחר־כך למכסיקו נסעתי
 אד־ כל את וחרשתי לארצות־הברית

 והמדינות, החופים בכל צות־הברית,
 את חרשתי בקנדה וגם לקנדה ומשם

קולומביה; בריטיש — קנדה כל
ויקטוריה. ונקובר; י

פירוז אלון! -
- טהור אשכנזי

 גיליתי כבר אני כי אותם, הרגעתי
 את קניתי כאשר הזאת השגיאה את

 העבודה. אחרי הרביעי ביום העיתון
 של במדור כי גיליתי גם מה, אבל

במפו כתוב, ,3 בעמוד תוכן־העניינים,
 והמשקה כוס כל נכונה: ובעברית רש,

שלה.
קרה? מה באמת, אבל,

 רמת־גן קלמנוביץ, דינה
כנר הושפע. עורך-הביתוב 0
 - בטבלה המשקאות ממיבחר אה,

אק, צרפתי. בראנדי שמפנייה,  קוניי
ם יין  למחרת. אבל. - לבן ויין אדו

 בבר ,תובן-!ועניינים את ערך באשר
ם א תו ב תפ  מדי מאוחר היה זד, כי ה

 דני■ של במדור השגיאה את לתקן
א שמי אלה  לפחות. אותה. מנע הו

בתובן-העניינים.

לאשליות הקץ
 (העולם פירון מרדכי הרב
 הראשי הרב איננו )2.1 הזה

צה״ל, של הראשי הספרדי
כן. - אחריו הבא אבל
 הייתי אשלייה. עוד לי לקחתם

 בשעתו שהיה פירון, הרב כי משוכנע
 גם ס״ט, הוא צה״ל, -של הראשי הרב
 צדק ונעשה מראהו לפי וגם שמו לפי
 אשכנזי(הרב צבאי ראשי רב אחרי —

הספרדים. של תורם הגיע גורן) שלמה
 על כתבתם כאשר עכשיו, אבל,

בציריך, קהילתו בקרב יום־הולדתו,

פירוז רב
טהור ספרדי לא -

 בארצות־הברית לסיאטל חזרתי
 האהבה ספינת את לקחתי ומשם

 איתה ושטתי בטלוויזיה) (מהסידרה
 אלסקה... כל את וחרשתי לאלאסקה

 אפריקה וכל לדרום־אפריקה טסתי
ויקטו ומפלי זימבאבווה — השחורה

 נמיביה ואפילו וזולולאנד זאמביה ריה,
ארצה. חזרתי ימים כמה ולפני

 שתי לי היו ובקנדה באוסטרליה
 ניתוחים שלושה ועברתי תאונות
 ימים, מיספר אחרי מייד, אבל ברגל.
 עם לטייל והמשכתי מהמיטה קמתי

יותר. או פחות שהחלמתי, עד קביים,
 חיים של צורות המון היכרתי

 אנשים מאות עם נפגשתי ומנטאליות,
 מדינת של שגריר כמו והרגשתי

 כי אותם לשכנע וניסיתי ישראל
 ממה ורודה יותר הרבה היא ישראל

 וברוב הטלוויזיה מסך על רואים שהם
אותם. שכנעתי המקרים
 היום: בו מנופף שאני המוטו זה לכן
 לשיניי — בעולם ההסברה את להגביר

בעולם. ישראל מדינת של תדמיתה
תד־אביב גולן, רוני

ה העולם 2471 הז


