
אירופה
הברית ארצות
ח ר ז מ הדדזמז ל

צעירים
רקמפינג״

!הנסיעות משרדי בכל והרשמה פרטים

טורם־ אירופה

£00008 701105!
3! • ח ס א ר3ה ! 9 י ר ת ו •

ז י

ו 01ד
1:1

ו

מכחכים
אתמול שלום

ה בתחום מתמקדת שהבעיה שסבור מי
 ל״שלום עכשיו״ ״שלום שבין מקוטב
 סל עם סבור. ,הוא מה מבין אינו בטוח״,
ה הפייתגם של השפעתו שסהדיפת הקושי

ה שנשפך/ חלב על לסבות ש״אין גורס
 לבנותו. שצריך במה בעבר, נמצא מוקד

 אתמול״ ״שלום בשם הסארקאזם, כל עם
עכשיו! בכי לסכות. בהחלט צריך
 הקיפאון את מעמיקה שעוברת יממה כל

 עוד משמיט המחוגים ישל נוסף סיבוב וכל
 ואוזל ההולך מהבסיס מזדנבת שעת־כושר

 זכויות. בדבר שלנו הדהויים הטיעונים של
 החלב שעווה. מונחי וכיו״׳ב צדק מורשות,
 כאן שיעשו מסלי להישפך וממשיך שנשפך
 טילה־ סל ומרקיב. מחמיץ מניעה, פעולות

 המילהמות. לערימת חלילה, שתתווסף, מה
 מגוחסות מיקוח נקודות אל אותנו תסיג

ש מו״מ בל אשר נקודה אל ונואשות,
 הישראלית העמדה !את יהפוך ממנה ייפתח

■כמעט. אפשרית ובלתי נוצות למריוטת
 דק מוצא הוא נותר שעוד מה ׳לפיכך,

 הקיפאון •המשך ׳אתמול. שליום :׳ואחורי
ר,מע העמומות חתיקוות שגם לכך גורם
 מתהלכות ׳ולרחמים, לפליטה שנותרו טות
ה ההקפאה תא אל הפריג׳ידר, עבר אל

 להחזיק מסוגלות אינן הן אפילו עמוקה,
טבעית. בסביבה מעמד

ם ה עין־השופט ־טרי[, אבר • • •
ר מ ש דלי מי או פי

 מודעות־האבל, ׳במדור בעיתונות, נתקלתי
 הד״ר מבקר־המדינה, שפיריסם במודעה
 של מותה על המודיעה נבנצל, ארינסט

 מבקר-המדיגד, של אלמנתו מזזס, מרגרטה
ה בראש מוזם. זיגפריד הד״ר הראשון,

ומתח מדינת־ישראל סמל התנוסס מודעה
 והגברת המדינה ״מבקר כי נמסר תיו

 מריגרטה פטירת על ׳בצער מודיעים נסנצל,
מוזם.״
למישטר כבר הגענו האם ז פה זה מה

הרוזן־קיסר-מלד צריך מדוע פיאודלי.
ממלכ במודעה אשתו יאת גם לצרף נבינצל

 של שלאשתו עדיין שמעתי לא ? תית
רשמי. מעמד יש מבקר־המדינה

ה של מעלתה מצויינת המהדורה בסוף
 בעלה) (כנגד כנגדו עזר תה ״שהי : מנוחה

 חלק זה 1 זה מה הארץ״. זקני עם בשבתו
הגדול. מהשיגעץ

תל-אביב בלום, יוסף* • • •
כב ש כו חד

 חיסל ׳שהמערך אחרי לליכוד• הכבוד כל
 ניקוי הטלוויזיונית, הסאטירה תוכנית את

 מסכינה אל ד,ליכוד אותה החזיר ראש,
לעומ כלב גל דובי יחדש. סובב עם הפעם

ל מתכוון אני תו.
 מזכיר נאור, אריה

הו ירום הממשלה
 טריק ואיזה דו.

ש כדי לנו? עשו
 להתחמק נוכל לא

 פשוט אותו, מלראות
 הבידור את דוחפים

 עד המצחיק הזה,
 תוך אל לדמעות,
 החדשות. מהדורות

 שהסאטירח אמר מי
 צריך ן בארץ מתה

 אריה את להציג רק
ה של והמוראל בטלוויזיה יום בכל נאור

לשחקים. עד יקפוץ עם
ה במערך מישהו ייש יאם ייודע לא איני
 אם אבל לשילטיון. פעם יחזרו שחם מאמץ

ב ׳נאור אריה את לנו ׳להקרין ימשיכו
״מדי על שם לדבר ימשיך והוא טלוויזיה,

 אתם בית־מרקחת, של מיילים ועוד ציני,״
 זה אגדה. זאת אין יחזרו. עוד הם תראו,
נאור. אריה

ם ר, חיי ש ירושלים אכי

נאור

המכנכגיב
 שמישיאלי כך יעיל משתוממים יאיונבם האם

 על מצביעים בישראל, הנערכים דעת־קהל
מ מהנשאלים 700/ס מרוצים שיתמיד בך

הממשלה. פועלת יבה הדרך
 הפיקחים הסקרים שעורכי ייתכן האם

האנ אותם את זיו שאלה תמיד שואלים
 ,70סס/ של ובחוב ״כן״, יתמיד ׳שיאמרו שים׳

 האחרונה טיסתם על אותם יתשאל אם גם
מאורליאנס. לבתולה אהבתם או לירח

 שאלות שאלו לא הסקרים שעורכי מוזר
הם האם ידידי. את או אותי פעם אף אלד,

 מרוצה בקושי שאני שאודה מכד חוששים
 מכסאו הנופל ממשלה מראש 307מ־< יותר

 צופיה שהוא בעת צחוק, מרוב בקולנוע
 נגד קיישון אפרים ■שיל הקלושות בבדיחות
 אחרי העוקב מסגנו או < פוליטיות מפלגות

 משר־ איו ;ראש־המממשלה שיל הקרד״וגרם
 תוויות בהסרת עצמו את המעסיק חוץ

 י עובדיו ממכוניות עכשיו״ ״שלום
 לשעבר חרמטכ״ל על לדבר ...שלא

לבינו כפירים ׳שפוצץ ׳בכך המתפאר שלנו,
 החדש חרמטב״ל איו לידיצה, בסיגנון ניים,
 להדפיס או לומר לא לנו המציע שלנו
 לערבים, נחת לגרום כדי בו שיש דבר

תל־אביב שריק, יוסף

חברמיב של האמא
 הזה בהעולס לביב יגאל של מאמרו

 קלאוזנר מרגוט בגב׳ רבות העוסק ),2126(
 לדמותה גדול עוול עושה ומשפחתה, ז״ל

קלאוזנר. מרגוט של ואישיותה
 10כ־ מרגויט של במחיצתה ישעבד כאחד

 היחה מרגוט כי ■להעיד יכול אני שנים,
אינ בעלת אישיות

 בלתי- טליגנציה
 ושורשיות רגילה

עמוקה. ישראלית
ה־ הענינים כל את

גד,גד, היא עיסקיים
 דעת בשיקול לנהל

ש ועובדה מיריבי,
 להפיח הצליחה היא
 כלכלית חיים רוח

ש בחזון רווחית
 30 לפני לה היד,

שנה.
הרצליה״ ״אולפני

כ שהם למה הפכו
 אשר קלאוזנר, מרגוט של בזכותה רק יום

 ולא למציאות, הלוום-יחזץ ליד,פוך התעקשה
 ■של כאימא קלאוזנר מירגוט את מכנים בכדי

 באמור כן, על הישראלית. הסרטים תעשיית
 ל־ עשה הינ״ל שהמאמר חושב אני לעיל,

 זד, מכתבי כי מקווה אני עוול. מרגוט
זאת. עוולה יתקן

 הרצליה, אולפני מנכ״ל קדל, יצחק
הרצליה

 קלאוזנר מרגוט את תיארה הכתבה •
 הצדדים את להעלים מבלי■ אוהדת, בצורה

 לפרשה שהביאו באישיותה, התינזהוניים
בכתבה. שנגולה העובדתית

• • •
הגביעות י5אלו

 הפכו במדינה לשילטיון הליכוד עלות מאז
ה לאלופי ונשותיהם שריו ,ראש־יד,ממשלה

 ממזוודותיהם. יורדים אינם הם נסיעות•
 לנשות חיוזרית סליתי ׳אפשרות גם וניתנת
 יד,דחס. בעולם קסמיהן את להציג השרים

 בלותי־ לזמן יוצאים, ושלושה התר שר
׳המסכן. הימיסים משלם על־ח׳שבון מוגבל,

תזת־גן חלפרין, פורמן־ מאשח

ה שרי של המרובות נסיעותיהם לאור
ה לראש בזר, מציע אני לחדל, ממשלה
 ממשלה להקים בגין, מנחם מר ממשלה,

 ממילא בגולה. ממשלה ירצה, אם או גולה.
 משינה זה שאין בך מתפקדת, ממשלתו אין

השרים. יושבים איסוא
ראשון־לציון אוירן, אבנר

 ישראל את יצאו ישראלים אלף 400״
 נאמר ״,1978 בקיץ ׳והים האוויר בדרך

 על חוזרת ׳אחת עובדה אולם בעיתונות.
שמותי הגדוע הרושם שנה: מידי עצמה

בהו״ל. היישראלים התיירים רים
— אורך־הרזה הנימוס, ההתנהגות!בחיו״׳ל,

 אירופה. בני שיל חלקם מנת הם ׳אלה כל
מתחי ליעדיהם הישראלים מגיעים סאשר

 רגיל אינו המצוי הישראלי הבעיות. לות
קו בקולי לצעוק חייב הוא כשורה. לנהוג

 על שיומה תרבותי. לא ׳באורח ולנהוג לות
 ליתדרך וסוסני־הנסיעוית חבירותיהנסיעות

 כיצד לחדל פעמיהם השמים אלד, את
ה החוברות בצד ׳וארץ. ארץ בכל לנהוג

 להוציא יש הטיולים מסלולי של מפוארות
 כיצד ״דע כמו ׳והליכות נימוסים חוברת

ביחו״ל.״ להתנהג
רמת־ג! פנחסי, יוסף

ההר; :ודש
 של תמונות להציג הדסה ״בלהיטותו

עורך הצליח גירוש/ הגודש הרג' ,גודש
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