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 בשווקים ששוטט אחרי 0
 לעשות כדי הפיתוח ובעיירות

 הגיע לתנועתו, וקולות נפשות
ב •טרזן אריק (מיל.) אלוף

בחי לסיור האחרון השישי יום
 בתל- דיזניגוף ברחוב גם רות

 בחברת מלווה כשהוא אביב,
הת השאר בין לילי. רעייתו,

 שולטן בקפה גם אריק ייצב
 מתרכזים בו פרישמן, ברחוב

 העיר. שמאלני כל שישי ביום
 ״באתי בביטחון: אריק הצהיר
 הרבה הכי לי יש בו למקום

!״תומכים
 התנו־ בני שסיסמת אחת 0'
 בארץ לבכות הקיבוצית,״די עה

רו כל עליה עשתה לא הזאת״
רע יופה, אכיפה היא שם

־ לשעבר הח״כ של ייתו  אפיי
 כהונה שתקופת יופה, הם

 הליכוד) (מטעם בכנסת אחת
 לרצות לא כדי לו הספיקה

 אביבה: אמדה אליה. לחזור
 בארץ לבכות שמספיק נכון ״זה

 — לבכות שרוצה מי הזאת.
לאמריקה!״ שיסע
 פלאטו־שרון שמואל 0

ה של נלהב כמעריץ נתגלה
 למעלה לפני נמיר יגאל צייר

בתערו שביקר בעת משנה,
 ואף ברמת־גן, הראשונה כתו
 התפעלות מילות כמה ציין

אש המעלית. בספרו בשבחו

רי שלושה ממנו רכש תקד
 כבוד משכן שמצאו שומים,

 שבוע לפני בסביון. בחווילתו
 לבאר־שבע, פלאטו־שרון הגיע
תע בפתיחת נוכח להיות כדי

 נמיר, יגאל של השניה רוכתו
 רכש הפעם ליו־ז. בגלריה

 ״בדרך הנקרא גדול ציור־שמן
 יום- מלחמת (מסידרת חזרה״

ה !חייל המתארת הכיפורים),
 אותו ותרם מהתעלה, נמלט

 נכי של הלוחם״ ״בית למועדון
באפקה. צה״ל,
 נתגלתה בעלה, לעומת 0
 כחובבת פלאטד־שרון א;ט

 ורכשה. נלהבת, רישומי־עירום
 יפה אשה ״ההשתקפות״, את

הנר הצייר הראי. מול בעירום
 כוחו את ניסה 26ה־ בן גש

 האורחת עם בעברית בשיחה
 אותו הפתיעה זו אד היפהפיה,

אי נדבר בוא ״נו, כשאמרה:
 קל״. יותר לי הולד זה דיש.
מת היא אמגם כי גילתה, היא

 אבל העברית, בלימוד קדמת
 במהירות ״תפסה״ היא אידיש

 שהגיעה פלאטו, גב׳ מחמותה,
 ומתגוררת מצרפת, לישראל

 אנט של צוארה על אתה. יחד
 תליון־ענק אלה בימים מתנוסס

יהלו בעשרות משובץ מזהב,
 שבעלה ״פש״, באותיות מים

ב עזרתה על כשי, לה העניק
לכנסת. שלו הבחירות מסע
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 נוכחים להיות כדי בתל״אביב, ״חן״ לקולנוע האחרונה שבת
 לעזור במטרה שוד מבצעים הם בו סירטם, של בחצגת״הבכורה

בשו בעצם המדובר כי שכחו הצופים שכונת-עוני. של בעיות לפתור
״לכנסת ובר־יותם ״ברקן :וצעקו אותם הרימו ומעריציהם דדים !

 הופיעה זה בערב אסתי. ואשתו כרמון יוסף הקאמרי התיאטרון
 אילן תורן, אילן וביניהם חיפה מתיאטרון שחקנים של קבוצה גם

 והופיעו שירים שקראו מושונוב, ומוני מפרי עזרא שדה, סנדרה דר,
 קרא אליאב (״לובה״) אריה ח״כ העשרים.״ ״ליל מתון בקטעים
 שבו הערב את הנחתה אלמגור וגילה ״שלום״, מסיפרו קטעים
בקהל. תרומות נאספו בהפסקה אלכסנדר. שרה הזמרת גם הופיעה

2072 הזה העולס

קורו ה011 מ ער ׳שואלית נשימה
רטריטיקאיי חרוץ נין ההנור מה *
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במיעוט פרסומאים
נרדף

 ״דוש״, הוא גרדוש קריאל חקאריקטוריסט
 ומנסה מוכרי־המפלגות, הפרסומאים להגנת יוצא

 מחזה של בכורה הצגת־ בין ההבדל מה להסביר
:הבחירות לבין

הפולי הקשת צבעי ככל כחירות׳ תעמולת
 המפונקת האינטליגנציה אל מכוונת אינה טית,

 כקושי. אהד מנדאט מספקת זו הכל, אחר כלכד.
 כבעיות לזלזל מתחסד ״עליתיזם״ אלא זה אין

 מצוי כחירות מטה בפני העומדות המורכבות,
 המזיע, הפרסום איש את הכולל מצויה מפלגה של

והרגעה. מרץ גלולות על אלה כימים שחי
 עיסוקם זה עליהם. לרחם צורף אין כמוכן
 עם כנים נהיה הכה זאת, עם יחד ומקצועם.

 — שכמונו, ונכונים חכמים אנחנו, האם עצמנו.
הפוג סרטון או מודעה למראה שמזדעזעים אלה
 לעשות יכולנו האם — המעודנים, בחושינו עים
 פשלט האם הלב! אל יד טוב? יותר הרכה זאת
 ש״מדבר פילמאי קטע להפיק טקסט, לנסח כף כל

ומ מוכן הרגש, ואל השכל אל השפות״׳ ככל
 כיעילות פועל הציבור, שככות רוב לגכי שכנע
והציפיות. הדרישות הרמות, התרבויות, כסכר
 אז אצלנו. כעיקר, לרוב. נכשלים הם אז

קרו ימים ושם. פה להצליח עלולים האם ץ מה
(מעריב) יגידו. בים

לממכר חנויות

פוליטיקה
 לכנסת הרצות והרשימות המפלגות של ריבוין
לק שחם לדוד גרמו שלהן, הרדודה והתעמולה

 :לשמה פוליטיקה ובין חלוציות בין מה בוע
 רוצה גוי שכאשר טועגת, אנטישמית כריחה

סחו איזו תחילה שואל הוא חדשה, חנות לפתוח
 למימ־ חנות לכתות כדי כסכיכה, מוכרים ככר רה
 בה, נמכרת איננה שעדיין אחרת, סחורה כר

 ופותה כאן נמכר ככר מה שואל יהודי ואילו
 איני עצמו. דכר אותו למימכר נוספת חנות

 אופי של השתקפותו על להעיד שאפשר מאמין
 אכל חדשות, חנויות של פתיחתן כאופן לאומי

ההב של למדי נאמן תיאור כאן ישיש* בטוח אני
פוליטיקה. וכין חלוציות כין היסודי דל

 הדברים מהם עצמו את השואל אדם הוא חלוץ
 — אותם עושים אחרים ואין להיעשות הצריכים

 שואל פוליטיקאי לעשותם. עצמו על מקכל והוא
 — אומרים) (כעיקר ואומרים עדשים אחרים מה

דכרים. אותם כדיוק לומר וממהר
אחרונות) (ידיעות

מערבים התעלמות
 היוו ירושלים לאיחוד עשור לציון החגיגות

 לציבור, לספר שונים לעסקנים מצוינת הזדמנות
 השנים במשך נעשה מה העיתונים, דפי מעל

 עמד — נעשה שלא מה על המאוחדת. בעיר
 במאמר ערביים לעניינים כתב ליטני, יהודה

בעיות״. של סגור ״מעגל :שכותרתו
 האחרונות, השנים עשר של העישייה ככולמום

מה כליל כמעט הישראליות הרשויות התעלמו
תש לצורה והלאומי. האנושי — הערכי אספקט

 השלטונות כעיני הוא הערכי הסוהר מע״מ, לום
 הוא אם אולם דכר, לכל יישראלי הישראלים

 מהסס לא חנותו, את וסוגר שוכת כך, על מוחה
 היה שלא דרכים נגדו להפעיל הישראלי החוק
מטל שוטרים יהודים. סוחרים כלפי להפעיל מעז

 ומאלצים הסוחרים ישל לבתיהם כאים או פנים
ל החנויות. את לפתוח מוסווים כאיומים אותם

כיש השלטונות מגלים ככף, להבחין מכלי עתים,
 ול־ המאוהדת ירושלים לערביי דומה יחם ראל

 שאותם לכן, פלא אין המוחזקים. השטחים ערביי
 מהשטחים אינטגרלי כחלק עצמם חיטים ערכים

(הארץ) המאוחדת. מירושלים ולא המוחזקים

דתית תחיה
 בר־ (מאוניברסיטת הסטודנטית פרשת על
 מצה״ל ■שהשתחררה שלמרות ויינריב, איה אילן)

בתח בבגד־ים להופיע היססה לא דת״ ״מטעמי
 ידיו, מגיב )2069 הזה (העולם מלכת-היופי רות

חותם: של הסאטירי המדור
 תופיע דתית שבחורה מקובל לא זה ״אמנם

 דורשת שההכרה מישום רק אכל שכזו, כתחרות
לא החלטתי זאת, תעשה לא דתית שבחורה

 ואמיצות פשוטות כמילים החוויה״, את להחמיץ
 ככקיני הופעתה את החולונית איה נימקה אלה,

 להסכמתו וזכתה האחרונה, היופי מלכת כתחרות
מרעיו. וחכר יו־יו עורר של הנלהבת
לחשוב, היא וצרות־מוחין צביעות אף אכן,

 חרדה, ממשפחה מסורת, שומרת דתית, נערה כי
ה מחוויות לפעם מפעם שתטעם לה אי־אפשר

 נחפור כלכד. חופשיות לכנות ה״שמורות״ חייט
 מסוגרת דתית, נערה להיות רב קדשי אין הוא.
 הסוככים וידידיה משפחתה כהכרת אמותיה, כד׳

 להיות מזיקה. חיצונית השפעה כל מפני עליה
 את פעם מדי לחוות מהססת •שאינה דתית נערה

 לחמשיר זאת אף ועל הגדול, העולם מנעמי
 כהשקפת קץ אין ובמסירות בעקשנות ולדבוק
ממנה. למזלה שאיו גדולה זו הדתית, עולמה

 של החודש״ כ״נערת בעירום להצטלם למשל,
 כשבת סקי-מים לעשות מסויים, ספרותי שבועון

 לככב ז׳אקו. אצל לכן סטייק לאכול הכנרת, על
 הה- כל את העוברת דתית נערה פורנו. כסרט
 הכבוד כל — דתית ונשארת הללו הנוראות וויות

המשמר) (על תוויות. עוד ויש לה.

נעים לא
 גניבת פרשת את לספר ממשיכים העיתונים יכל

 הרושם אבל לישראל. מייחסים אותה האורניום,
 ברצינות. העניין את לוקחים שאינם חוא הנוצר

לצו אבל נעים, לא :קובע מיכאל ב. הסטיריקן
 במב־ בוחרים אנחנו חיובית, תדמית יצירת רי

חוקיים. לא־כל־כך צעי־-ראווה
 ככר החל הוא עתיק־יומין. הוא הזה ההרגל

 אדולף נחטף מבריק כמבצע כאשר ,1959 כשנת
 מעשיו. על הדין את לתת ארצה והוכא אייכמן

 שוכה־ כלהטוט הגיע ולארץ שנים, שכע חלפו
 את להעלות כדי אחד, עיראקי 21 מיג עין

 למחוא החל ככר העולם המידע. ואת המוראל
כהיסוס. כפיים

 העתונות טוענת כד — התרחיש ,1968 כשנת
 (ואיזה ״עוקץ״ מבצע האורניום. מכצע — חזרה

 מעורר עתה רק אשר ומושלם, מרשים עוקץ...)
ספי — 1968 סוף העמים. קהיליית תדהמת את
 הישראלי, הקסמים בשרוול נעלמות שרכור נות

 הת־ מרוב מדעתו קהל-האוהדים את ומוציאות
אל מונף הסובייטי והדאדאר ,1970 •שנת פעלות.

 רכה נחיתה ונוחת וירטואוזית, באקרובטיות עד
 ״עוד וצועק נשימתו, את עוצר העולם בחיקנו.

״פעם !
 1971 ובשנת העולם, להפצרות נענית ישראל

 האדיבה בחסותו מסמכי־המיראז׳ ארצה מגיעים
משתגע. ממש האוהדים קהל פראונקנכט. מר של

האורניום. פרשיית מתפוצצת כאמור, ועכשיו,
 חת־ כי סבירות, של גדולה כמידה להגיח, יש

 אשד הוליוודיים מבצעים אי־אלה עוד רחשו
 העו־ מהעולם חן־וחסד שאגות יסחטו כבוא.העת

יין.
 מחר יתברר אתפלא.אם לא כלל האמת, למען

 על פשטה נועזת, ישראלית פושטים חוליית כי
 רוקנה מכריק וכמבצע כמונטה־קרלו, הקאזינו

היהלו חטיפת מבצע את לממן כדי הקופות את
 דולרים מיליוני הכיאה כמקאו שמכירתם מים,

(הארץ) המדולדלת. מישרד-הסעד לקופת חיוניים

השבוע פסוקי
 אחד שבקואליציה ״ברור וייצמן: עזר •
 הדרך מחצית הולד מי !תלוי השני. לקראת הולד

יותר.״ ומי
 יושבים לא ״בממשלה נ ״איר גולדה •

גאונים.״
 ״כשם הדד: שלמה המשטרה, שר •
 שלא לכך לשאוף צריך מקורקע, מטוס אף שאין
מקורקע.״ נער אף יהיה
מע ״אני :פרס שמעון שר־הכטחון •
 בעורו גדי מאשר גדי של בעור אריה להיות דיף
 ואפילו יונה עתה אינני נץ׳ הייתי לא אריה. של
שמי.״ על פרם לא

(״מו מרדכי רכ-אלוף הרמטכ״ל •
 ההיסטוריה? אותי תזכור ״איך גור: טה״)
להיסטוריה.״ זאת נשאיר

 ״אין גטורי־קרתא: של כית־הדין •
 בבחירות מהשתתפות יותר גדול השם חילול לד

כו עובדי חוקי על מבוססת כולה אשר לכנסת,
ומזלות.״ כבים
 של ״נעל מרעננה: סנדלר זינגר, הגס •
 הולד לא צבא ריקודים! בנשף הולד לא צנחן

בפוליטיקה.״
ב לשופטים גורן שלמה הראשי הרס •

 שאני מה להגיד לי ״מותר לוינגר: הרב משפט
לשמוע.״ חייבים לא אתם רוצה.
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