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).22.5 הזה (העולם התימנית
 רב כל־כך עניין שגילה המנוח, נררי נחום מאז

 מברכה — דיוק ליתר (בתימניות, בתימנים 4
 בריכוז נתקלתי לא צדוק) אהובה עד צפירה
 האחרון. הזה בהעולם שהיה זה כמו תימני

 רמארי שושנה (התימניה בתיו תיו ממילחמת
 עדנה התימניה — כשבצד חזה) עופרה בתימניה

ההס של הקיסר על עמודים שני ואחר־כן־ גורן,
 דחפי הבא, העולם הקל, במדור ואפילו תדרות

כהן. יזהר את — תימני תם
להקפיד, (בבקשה נעדר שבזי שלם רבי רק

שלום). לא שלם, רבי תימן, נוסח לפי
תז אומרים: התימנים שאנחנו כפי אופן, בכל

טובה! מידה לכל כו
ירושלים קאפח, אברהם

חלקנו! את מקפח קאפח הקורא מדוע •
המקו התימנית הברכה כבר, אז - כבר אם ^

 טובה/ מידה לכל תיזכו היא: במלואה, בלת,
בית־השואבה! ולשימחת ושיבה/ ולזיקנה

גאפן! אפןו3
 בני ועל אפריקאיים שמות על עוד

 הזה (העולם מובוטו של פמלייתו
22.5.(

 הסתפק בן־יקר שהקורא מתפלאת אני
 של הפמליה בני שמות של המעטות במובאות

 למה בנגה. זה וה נגבנדו קוקו סקו ססה מובוטו
 וסיפר חוברת־טקס, באותה הלאה, דיפדף לא הוא
 איש ועל צ׳יטה הזאירית העיתונאית על לנו

 109 בין שהיו סטאלין, רנה הלא-זאירי הרדיו
ירושלים עציוני, חנה מובוטוז של מלוויו

 של הפתיחה עמוד תצלום את שצירפתם מזל
 כי מובוטו. של המלא שמו ובו חוברת־הטקס,

 לבטא יש כיצד בעיה יש מנקודת לא בעברית
 כיצד למשל, מובוטו. של שמותיו משמונה כמה

זה. וה מבטאים
 אורי של התנ״ד חידון את לכם מזכיר לא זה
גאפן! גאפן! איינשטיין? ואריק זוהר

תל־אביב שטרק, אלי

אחרת זה באתיופיה
 בחילופי- גדולות עשה האדום הצלב

 לא אבל ),22.5 הזה השבויים(העולם
שהקו כפי נכון, אותו העריכו תמיד

אביו. מפי בילדותו, שמע, גטניו רא
 בחדשות, כל־כך היה האדום שהצלב בשבוע

 איש שהיה אבי, מפי ששמעתי בסיפור נזכרתי
 שנות של האיטלקי בחיל־האוויר אגף־המודיעין

 גם היו מוסוליני אצל — יודע שלא (למי .30ה־
כש האחרון, הרגע עד כמעט יהודיים, גנרלים

היטלר). עם האומלל, הציר בריתו, את כרת
 נהגו לא אתיופיה על האיטלקית בהתקפה
 המתור־ המילחמה כללי לפי בדיוק האיטלקים

 על ברומא להתלונן הירבה האדום והצלב בתת,
 סמל את מכבדים אינם איטלקיים שטייסים

 צבאיים, בתי־חולים גם ומפציצים האדום הצלב
אדו צלבים בהבלטה, עליהם, שמצויירים למרות

מים.
ם הצלב של בתלונות שטיפל לאבי,  האדו

 הכללים, על מקפידים אין שאכן ספק היה לא
 כאלה למימדים הגיעה התלונות כמות אבל

 בתי־ כל הופצצו אילו שגם ברור היה שלאבי
 למיספר הצדקה היתה לא באתיופיה, החולים

התלונות.
 לאבי התבררה אתיופיה כיבוש אחרי רק

 הצלבים מן אומנם התעלמו הטייסים הסיבה:
 בתי״חולים. על רק צויירו לא אלה אבל האדומים,

 בקירבת בתי־בושת אלה היו מקרים מאוד בהרבה
 בתי־הבושת נושאים באתיופיה כי מחנות־הצבא.

מזהה. כסמל אדום צלב בשנים מאות זה
רמת-גו גטניו, אברהם

אתה! אחינו אתהו אחינו
 ברונו אוסטריה, של לשעבר הקנצלר

 רבות כה שפעל היהודי, קרייסקי
)22.5 הזה לחילופי״השבויים(העולם

 בארץ, ביקורו את לבטל נאלץ
נגדו. ההסתה בעיקבות

 לא קרייסקי אם גם לכולנו. חרפה היא זאת
 שירות־ האם יהודי. שהוא שכן כל יהודי. היה

 ביקור לאבטח יכולים לא והמישטרה הביטחון
)4 בעמוד (המשך י?יסקיקר של

2491 הזה העולם

שאתילא שוב
 במחנות־הפ־ עתה הנערך הטבח
 סורית, בהשראה בביירות. ליטים
 הפלסטיניים האירגונים את איחד
מרוצים: ישראל בממשלת שם.
הזה. הדם את שופכות ידינו לא

©י י־•״ יליייי־י״ י׳י־ייי ־ ־

.

 שערוריית
שרה אריק

 ברבים השן! לואים השגריר גם שוב. הבתבך שתן
האמי למשמעות לב שמו מעטים אבל שקרנותו. את

 כשממשלת מילויים: של תית
 את לבסון! נתנה ארצות־הברית

היא ללבנון, לפלישה הירוק האור 0 ■
המזימה. פירטי את בדיוק ידעה

במישטוה ׳ברות
 במטה בכירה קצינה הפעילה האם

 כדי האדיר כוחה את במישטרה הארצי
 האם לשעבר! בעלה עם חשבונות לגמור

 לשעבר, שוטר הפרטי, החוקר הואשם
 על שדרך מפני רק בלתי־חוקית, בהאזנה

 הוחרמו מדוע לשעבר! מפקדיו יבלות
 עניינים שברשותו! העירום תמונות

 מעסיקים מאוד ארציים
 הארצי המטה את כעת

פנים. לחקירות והיחידה

קיסרית חתונה
 עליית על רסם1שפ אחרי שעה חצי

לחופ קיסר ראומה נכנסה המחירים,
 לא ההסתדרות, מזכ״ל אביה, תה.

לי ״העלית מודאג. היה ^ ,
 25ב־ המתנות ערך את

לשר־האוצר. אמר אחוז,״

ס ̂כ
והתחוט

מש המישטרה
 בקורסים תמשת
 שצולם בסרט

 של בן־דודו אסור, צ׳ארלי כי - עליו
מעו־ כייס היה בכיר, שר

הוא ,47 בגיל היום, לה. 1
ירקות. למכור רוצה רק

 ריצת ״אני הציבורי. הוויכוח נמאס השבויים,
 אותי יקשרו שלא ״רק מכריז, הוא להישפט!״

 החייל של המלא סיפורו המחתרת!״ עם
 על וחצי, שנה לפני ששוחרר

 של אליו יחטם ועל השבי תקופת
בצה״ל. בכירים קצינים ס

שער כתבת האחורי: ה

זזשקושר.הארע ס

גר . ״הארץ עורך שר ואהבותיו חייו
 יחסיו חולשותיו, שוקן(בתמונה). שום

 ולבנו, לאביו לעובדיו. לנשותיו, לכסף.
 על־יד* שהוחרם הספר שמספר כפי
 ואשר כלי־התקשורת כל ^

 את עתה שובר הזה׳ ,,העולם
עליו. שניכפה ההשתקה קשר

 המוות שנש
1תנ1א נ1יהר

 הזעם על שבויים, חילופי ועל שבויים על
 על אש״ף, בהנהגת הזעם ועל בישראל
 הפוליטי־ ועל הדתית היהודית המחתרת

 להשתמש המנסים קאים
ם י מ ו ד ר ג ב ^ * ^  בדרך כמדרגות •
הנדון. במדור — לשילטון

חרדים
לצניעות

הח בעולם סערה
 אברהם ח״ב רדי:

 המסורת, את להפר החליט שפירא
 — בישראל צנועה חתונה לבנו ויערוך

 הכלה, של מגוריה מקום #בווינה, ולא
ר הבלתי־חדדי הנימוק כמקובל. ״  שליו

 לדלדל לא ועדת־הכססים:
. המטבע רזרוות את ■1דל־

ועונשו שקו
 כי בית־המישפט את שיכנעה ציונה

 למאסר ונשלח הורשע החשוד נאנסה,
 התחרטה, היא שנים כמה אחרי ארוך.

 ייצא האם בעדותה. ששיקרה הסבירה
כל־ לא לחופשי? האסיר

 שמסביר כפי מהר, כך
בצד. חוק המדור כאן

הקבועים: המדורים
 האדים הצלב - מיכתבים

 3 העברית בשירה והשגור באתיופיה
 4 הנקניק של הלוקש - יקר קורא

5 מחלימה בגין נכדת - תשקיף
 סטודנטים לכמה - במדינה
6 מכוניות יש באמת

 מכוונת מי נגד - הנדו*
ז היהודית המחתרת

 של לתווים קרה מה - אנשים
18 בקיסריה קריבושי דויד

 19 עצמו על חוזר הטימטום - אישי יומן
 שנשפט לאדם קרה מה ־ בצד חוק

 ובעל תלונה או עדות סמך על
20 מעדותו בו חוזר העדות

 מיכתב־פרידה - זה וגם זה גם
22 לכולכם ואסותא מחוץ־לארץ

 המרבה רווק - לרותי מיסתבים
 גיזעית מחפש בעולם. בנסיעות

28 טוב ראש עם
33 תאומים במזל לילית - הורוסקופ
 מיליון והצי ארבעה - תמרורים

35 12 לבן דולר
 - •בחיי־המין - אומרים הם מה

38 התיאבון!' בא האוכל עם
 הלא־כמוס הסוד - המרחלת רחל

40 באילת הכושי הזמר של
43 ממכון־העיסוי זיכרונות - ספורט

 לדעת קורבן תמיד - תיטבצופן
44 אותיות) 3(הפמיניסטית

 המהפכה הפכה כיצד - ׳טידיר
45 ברוטאלית למהפכה הפרולטארית

 ת:1גד שתי
יוק! לירדן:

 להסביר יוכל זאב במצודת שאיש מבלי
 של סימלה נעלם הדבר, קרה כיצד

 הנטויה הזרוע הירדן, גדות שתי המיפלגה.
 בעיקבות נמחקו והרובה

 בגין מנחם בגין. של הרמז
לקח. בגין מנחם - נתן

הנטויה הזרוע

ס
יודיצה סובי סובי

הבא: העולם במדור ונצורות חדשות
ת שהפשיר האזרח טבע איך ס א ח

אר באיזה כונותיו,  זכה כבור של תו
 השופטים העזו וכיצד פרס דוקטור

 ה״סוב עקרון להפר
.  לקחו שבו ביו□ יודיצה״ ^ 7^

ק את לידיהם. החו

ח1קיפ1 טיפש
 לטעוני־טיפוח בבית־הספר המורים

מכ ובהוריהם, בתלמידים מזלזלים
 ופרימיטיביים" ״מפגרים אותם נים

זקו אינם כי וקובעים
 כי אנגלית, לדעת קים

פועלים. יהיו הם ממילא

הסגיר לא תורכי
 דרשת מנהיג הביטחוניים, האסירים זקן תורכי, דאוד

 הסכם כמיסגהת לחוסשי שיצא הערנית־יהודית,
 החיים על יהודים, גייס כיצד מספר השכוייס, שיחתה

 אודי עם יחסיו על בביודהסוהר,
ומכריז: ירלין אשר ועם אדיב

אותי!״ לשכור הצליח לא .השם־כ

המרחרח רחר
מרווחת:

שפיר, אריאלה
 של אסיסטנטית

רו שיניים, רופא
 וקידושין חופה צה
ה הכדורסלן עם

• סימם וילי כושי
 רק בביתו מבקר מרגלית נדב הקפטן

 אלוני שוש • מישפחתיים באירועים
 רגליה את בחתונתה תחשוף (בתמונה)
 עיריית ראש לשעבר כץ, גדי • הארוכות

 לידסקי צבי • מתגרש אילת,
^ ( |  - אריאלה לאשתו מטלפן ■

^ ליציאות. אותה להזמין כדי ^41^




