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 פרוצות שתי לטרף

— לחו״ל מישלהת 737
ראש־המישלהת הציע

■מיש־ לכל פרוצות שתי לצרף ״יש
 ל- שיוצאת הצעידה המישמרת של לחת

 גיל של הצעתו לשון היה זה חו״ל.״
 בסיכום ראש-הניקרה, משק חבר ליבני,
 המרכז, של לקישרי־חוץ למחלקה דיווחו
 האחרונה. המישלחת של מסעה אודות

 הזרה חברים, 21 •שמנתה זו, מישלחת
המע בגרמניה מסיור אחדים ימים לפני ג

בראשה. עמד וגיל וצרפת, הולנד רבית,
 של הצעירה המישמרת של המישלחת,

 אירגון על־ידי הוזמנה העבודה, מיפלגת
 בלוח־ ברמן. בעיר הגרמני תנועות־הנוער

 בין־השאר, נרשמו, חבריה של הפגישות
 פגישה חובבי־הטבע, אירגון עם מיפגש

 אנשי עם ושיחה סוציאליסטים צעירים עם
ש גלילה, הישראלית האונייה של הצוות

 נערכה הנסיעה ברמן. בנמל הושבחה
 מיפלגת אך גרמניה, ממשלת על־חשבון

 מיש־ חשבונה על לארח תצטרך העבודה
כ ארצה שיגיעו גרמני נוער של לחות

אורחיה.
 למחלקה, בדיווחו גילה, דאש־המישלחת י

לשלי כלל התאימו לא לקבוצה חבריו כי
 ידעו לא מהם אחוזים 80כ־ בחו״ל. חות
ערבית, או לעיברית פרט אחרת שפה כל
 סופו, ועד מתחילתו היה, כולו המסע וכי

גדולה. אחת שערוריה
 המישלחת, חברי לנערות. היטפלות

 עד־כדי- בגרמניה בבארים השתכרו סיפר,
 למיטותיהם, אותם לגרור נאלץ שהוא כך

 שהשתכרו לפני עוד אך המארחים. בעזרת
 במועדוני־ה* הישראליים הצעירים ניהלו
 ממש של קרבות ובאולמות־ריקודים, לילה

 הנערות. על המקום, אורחי הגרמנים עם
 לרקוד מתחיל הישראלים אחד כשהיה

 מישהו מייד קם היה גרמניה, בחורה *עם
 הצידה, אותו הודף המישלחת, מחברי אחר

 אותה ומצמיד בגסות, עליה ״מתלבש״
 הישראלים הצליחו כך בהגזמה. גופו אל

הגר בני־זוגן של זעמם את עליהם לעורר
הנערות. של מניים

 שניים הספיקו גרמניה את צאתם לפני
 על- לנסיעה שנבחרו המישלחת, מחברי

הצעי המישמרת של החיפאי הסניף ידי
 לפני עוד נוספת. לשערורייה לגרום רה,

 האירוח שתמורת סוכם, מהארץ היציאה
 למארגנים הישראלים ישלמו הגרמנים של

 מהקצבת מארקים, 600 של סך בברמן
 שני אך בישראל. שקיבלו המטבע־הזר

 הם כי הודיעו החיפאיים הברי-המישלחת
 חשדם מפאת הסכום, את לשלם מסרבים

ה וראשי-הסישלחת שהגרמנים־המארחים
 טוען זה, היה אותם. ׳מסדרים ישראליים

 את לשלם שלא כדי תירוץ רק ליבני,
המארקים. 600

 ישלמו לא שאם הוזהרו, הסרבנים שני 4
 המישלהת. מן יורחקו לגרמנים, חלקם את

 לטייל נסעו נעלמו, הם כך על כתגובה
 שבו לפאריס המישלחת ובהגיע בצרפת,
 חבריהם, עם לארץ חזרו הם עיסה. ונפגשו

 בידי שהיה המשותף כרטיס־הטיסה על
המישלחת. ראשי
א. לא זה ד  מרכז ראשי התרגשו האם ;ו

 סיפוריו את בשמעם הצעירה, המישמרת
 ראש תובל, מריו הגיב לא. כלל 1 גיל של

 ואחד המרכז של לקישרי־חוץ הוועדה
 לחו״ל, מעט לא נוסע הוא שאף מנציגיו,

הש המישלחת .״חברי המדינה: את לייצג
 ויושבים לחו״ל, כשיוצאים נכון. תכרו?

היש המארחים, עם בבארים שעות !כמה
 וכשהם לשתות, הם גם מנסים ראלים
 קורה אז מדי, יותר אחת כוסית שותים

 להסיק אין אבל הפעם. גם שקרה מה
 יוצאת״דופן.״ היתה הזאת שהמישלחת מכך

 לצרף הוועדה, לפני גיל של הצעתו על
 לחדל, לכל!מישלחת פרוצות ■שתי בעתיד

 על הישראלים של התנפלות למנוע כדי
 על שמעתי ״לא אמר: המקומיות, הנשים
 אשר המישלחת.״ ראש של כזאת הערה
 שהתחמקו החיפאיים, המישלחת חברי לשני

שנד המארקים 600 את לגרמנים מלשלם
 הצעה הוגשה כי תובל אמר -מהם, רשו

משורותיה. להוציאם המיפלגה -למזכיר
 של ישיבה באותה :נוסף קטן פרט

 בשבוע שהתקיימה לקישרי־חוץ, המחלקה
 נרשם לא אחדות, שעות ונמשכה שעבר
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ת ש ק ש 2049 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצפות בו. רואה אתת מה תסביר

 :הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
 החג־ תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת״,

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

ת ש ק ש 2047 ק

 גבו מהמגן־דויד גם שחיתות! •
עמלות.

 עוזיאל רח׳ *ח, יחיאל
רמת־גן ,64

 מלמי״ אורי של בעיטודתותח •
הרשת. את הקורעת ליאן,

רמת־גן ,11 מלל רח׳ רוט, גבי
 נוהג אתה בזהירות, ״מוישה, •
שלפנינו!״ לאמבולנס מדי קרוב

תל־אביב ,6 גזר רח׳ תבלין, דדי
ה אחרי למגן־דויד שקרה מה •

האחרון. פיחות
 נורדאו רח׳ אשל, נירה

תליאביב ,86
לסביות. פיראמידות זוג •

ה ת מי ץ, ע הרצליה ,5 ריינס רח׳ קפ

חמי■ בתים מחפשים אגו
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