
מכחבים
יירא לא מי שאג, אריה

הזה (העולם הנביא עמוס על
13.11.(

 שעורך הבלתי־פוסק לשימוש הכבוד כל
 שלנו. בספר־הספרים עושה הזה העולם

 היו עמוס מספר האחרון בגליון שהביא המובאות
חולון בן־מימון, יחזקאל !לבו ממש

 עם ציוני הוא אבנרי שאורי ידעתי עכשיו עד
 דבר לו אושר זוכרת שאני כמה (עד קבלות

 העליון). בבית־המישפט דיון בעת ציוניותו
 ובן־ דופי ללא יהודי גם שהוא רואה אני עכשיו

 את להבין אפשר כך רק שצריך. כמו אדם
 הנפלאים הקטעים את מצטט הוא שבה האריכות

עמוס. מספר כל״כך והרלוונטיים
תל־אביב אורכן, יפה

 לנו הראו הזה: העולם על המלעיזים כל כנגד
 קרובות כה לעיתים המצטט אחד עברי עורך עוד

התנ״ך. את רבה כה וביעילות
 טוב יותר מבין גם אני מעמוס הפסוקים ואחרי

 בלי מורא, (״בלי הזה העולם של האריה את
איך! ועוד לשאוג היודע אריה פנים!״), משוא

רמת־השרון שנקר, צבי
• • •

פחדים של זיעה
מכונת״האמת. על
 ולא־הוגן מופרז שימוש בארץ נעשה לדעתי

 כגלאי־שקר. כביכול, המשמשת, במכונת־האמת,
 — זיעה של גלאי בסך־הכל, היא, הזאת המכונה

 או פחות הבודקת, מכונה — פחדים של זיעה
 קצב את הנשימה, מהירות את בהצלחה, יותר

הנחקר. של לחץ־הדם ואת הדופק
 הנלקח וישר, תמים אדם כי בהחלט ייתכן
שחוש העובדה מעצם כל־כך מתרגש לחקירה,

 מבלי יעלה, דמו ולחץ יתרגש יזיע, והוא בו, דים
לתשובותיו. כלל קשור יהיה שהדבר

תל־אביב גורפיין, ברוך

התורכי התקדים
הכתוביס העבריים, נאומיו על עוד

פלאטו־שרון של לטיניות, באותיות
ואילך). 30.10 הזה (העולם

 החדשה, תורכיה אבי אתאתורכ, כמאל זה היה
 הלשון לכתיבת הערבי הכתב את לבטל שהורה

 מאור ייתכן לטיני. בכתב ולהחליפו התורכית
התורכי. התקרים מן ללמוד ביקש שפלאטו־שרון

 הרפורמה היתה לא הכתב החלפת כזכור, כי,
 בין הפריד גם הוא אתאתורכ. שהנהיג היחידה

 חשוב יותר עוד שאולי ומה והמדינה, הדת
 לחלומות ולתמיד, אחת קץ, שם הוא לענייננו:

העותמניים. והכיבוש ההתפשטות
נס־ציונה בר, שולה

העבר מ! האל״ף

ו

הזה (העולם חרשים חינוך על
13.11.(

 ארגון נוסד כאשר אומנם, לתשומת־לבכם:
 של ראשי־התיבות לפי שמו נקבע מיח״א
 אולם אילמים" חרשים ילדים ״מחנכי המילים
 בהכרח לא חרש כי לדעת נוכחו השנים במשך

 היום מגדיר האירגון ולכן אילם, גם להיות חייב
 מתוך ורק בלבד, חרשים" ילדים כ״כמחנכי עצמו

 הסופית האל״ף את השאיר הישן, בשם דבקות
תל־אביב סטיימצקי, אביבה •בשמו

כרישים ומעי צלופח מרק
הזה (העולם בטיבט החיים על

13.11.(
 על הטיבטי, השנים מניין על לספר במקום

 התפריט על לספר מוטב שלו, והנחש הנמר שנות
הטיבטי.
 סעודה של אופייני תפריט לדוגמה, הנה,

 עם במבו שורשי חזיר: בשומן מבושל רג טיבטית:
 מנת ביין־אורז: ירוקה אפונה כופתאות־ריבה;

 הצלופח, למרק ובנוסף כרישים ומעי חלזונים
 המאכל שהוא איטריות, מרק של מנות אינסוף
תל־אביב קרן, גד הלאומי• הטיבטי

שפה קשה ארסית,
(העולם יוצאות־דופן עובדות עוד
, . ואילך). 2.10 הזה )4 בעמוד (המשך

2516 הזה העולם

הענקים בגישת
 נראים המעצמות. מנהיגי שני ליד
 שנקבע ומה כגמדים, האחרים בל

 כל על ישפיע נבה בז השבוע
 הבחינו - בישראל אפילו העולם.

 פני על כי לפתע
מעצ־ יש כדור־הארץ

ממנה. החשובות מות

ן1ה1ע1 חס
 בו: דחקו פרס של וחבריו עוזריו יועציו,
 התחיל פרס איתך! הדתיים קדימה, רוץ יאללה,

ה כוזבות. היו שההבטחות לו והתברר לרוץ,
 ושרון לקומדיה, הפכה דראמה
זו שפרס טענתי אני התנצל:

ושלום! חס שלום? לעשות מם

!1 ג. 11-111׳- 1 1

והשקל אתהבורסה שוב
 • שבועי יציג שער מציע: דוריאל יוסף

 בלילינ־ ודריכות בבורסה התעוררות
 • ארויו״ מ,,טל נפרד ארויו בוב • בלום

 לנדאו אלי נסע מדוע
^1■  הקיבו־ איך • ז לחדל ]

החודשז את גומרים צים

מדחוזת: המוחלת רחל
 מצא כדורגל, על המשוגע בויקו, ישראל

 • כדורגלן גרושת שהיא אלקיים, ציפי את
 הכתם • שישן אילנה של בחייה המשולש

 גל* נורית של חולצתה על
 של הישראלי הביקור • רון

 יתגרש האם • לביא דליה *
מענת? קריבושי

אור
עצוב

(בתמונה). קידר אבי
 מספר .25 בן שחקן

 החזרה חוויית על
ם על בתשובה  החיי
שמחי ,.אור בישיבת

ה ההתפכחות: ועל ---------------------
 הפגישות בפורים, רק חשיש ניפק רב

ת מיו ת האינטי  היו היחידו
ה  לא -ובעורקים באמבטי

א דם. זרם פסוקים״. אל

ץ נ / ־ ח מ
 את לגדוע החליטה תל־אביב עיריית

 פירסום אוסרת היא עץ־הדעת:
 על המודבקות פרטיות מודעות
 דיזינגוף. ברחוב העצים

 תל־ להמצאה רקוויאם
€מאוד. מיוחדת אביבית 0

הקדמי: השער כתבת

■ווי אתה מי של
 האלוף של ובתו התעשיין של בנו

 בבית־המישפט מתדיינים (בתמונה).
 שלהם. הילד על האבהות בשאלת

 לא הוא טוען: לנדסמן. מיכאל הבעל.
 של בתו נירה. האשה. שליו

 לא אומרת: חורב. עמוס
1 רקמות לבדיקת אסכים

האחורי: השער כתבת

 נזרק המאהב
השחקנית מבית

 (בתמונה), דגנית לאה נפטרה ימים 10 לפני
האח שנותיה בשש העברי. התיאטרון ממלכות

 בן גילאון, מרדכי עם גדולה אהבה לה היתה רונות
 על מאבק התלקח מותה ערב גילה. ^

גילאון, של ובנותיו בתה בין דירתה,
מהבית!״ אבינו את ״זרקו הטוענות

והאש״ל הטלפון הפז׳ו,
 תל־ בעיריית מאוד עסוק בן־מאיר דב דדה

 אש״ל כיבודים, כבוד, ברדיפת — אביב
 מטלפון־ נהנה הוא כחייב צמודה. ומכונית

מכ בביתו שיותקן דרש לכן בביתו. חינם
 לעיריה שגם — נוסף שיר
 טלפון על הוצאות יהיו

בפידרה. שניה כתבה בביתו.

שלם אסיר
ס

נכת כת מירחמוז
 מאסר־ עצמו על שהטיל בגין, מנחם
 פעם חופשה לעצמו לוקח עולם,

 של למותה השנה ביום בשנה:
 בבית־ ליווה הזה העולם רעייתו.
 ביקורו את הקברות

 הגלמוד, האלמן של
והכחוש. החיוור האסיר

 מגלה המורמונים כת של לעולמה הצצה
 ליריביהם ביניהם גדול הבדל שאין

ם שה של ״מקומה בירושלים. החרדי  הא
 המצאה הם ז״זבויות־האדם בבית",

 שתי הן קומוניסטית"
מי פנינים שנ  יו״ר של ממי
המורמונים. גדולי מועצת

ברחה? דובי
 ברצח הנאשם חליווה, שלמה של סניגורו

 לבסס מנסה דובי, אורלי
 היא הסתכסכה על־פיה גירסה י

מהבית. וברחה הוריה עם

הנצחי המרותק
 הסטודנט רותק ברציפות פעמים שבע

 לעצלן.״ אותי הפך ״זה לביתו. מכפר־כנא
 שהשילטונות הצעיר, מספר

ב להצעת־פשרה הסכימו
ההסכם, הפרו אך עניינו,

ווע׳1<יי

0
הקבזעים: המדורים
 גלאי־השקר - מיבתבים

3 גלאי־זיעה הוא
הזה העולם - איגרת־העורך

י זה את כותב נ פ  4 קורה שזה ל
ף קי ש  בעקבות הליכוד - ת
5 תימן ילדי

 ישראלים - במדינה
6 פלסטינית מדינה על
 תיגבורת - והשקל אתה

10 פיקוד־הדרום לאלוף
 קדימה צעק המפקד - הנדון

11 שש־בש שיחקה והפלוגה
 טדי הוא מי - אנשים

א ומי 12 עליזה הי
 הכפר שוטה - אישי יומן

17 לאומי כגיבור

 הטרזנים -מתרגם - אומרים הם מה
18 בעל־מלאכה!״ רק שהוא סכור
 אמיתי סקופ - שידור

20 מדומה וסקופ
 21 מלכים כמו לאכול - זה וגם זה גם

 איך - ישראל לילות
22 עצבות מגרשים

29 היגון דמות בן הדובון - קולנוע
ץ ב ש  (שתי העוני קו על נמצא - ת
32 אחת) כל אותיות שלוש מלים,

 של תקופה - הורוסקום
33 לקשת חשבון־נפש

 שהפתיע המלחין - קליק
34 שמתחתן והמלחין

 החייב - המרחלת רחל
40 האלמונית והחתיכה

 ייעוץ. מדור - הבא העולם
42 ביוץ מדור לא

רומאי מסלול
 תצוגה השבוע ערכו איטלקיים מעצבים

 הלאטי־ הדוגמניות בישראל.
 תפאורה בתוך עברו ניות

 הקולר זירת את שהזכירה
הכרטיס. שקל אלף 50 סיאום.

 גן־ שבדי בסיוע קומנדו־מס,
 רושמות קופות שתי רבד החיות,

̂י  מהירה קריאה קורס נפתח ־
עשרות בקפה

 ביהודה נאטמו מוחות 111
עזה. וחבל שומרון


