
זרוקה אופנה
 ״משגע״ מבחר - ולה לו

 סיניוח. - חולצות של
 נעלי ואירופאיות, הודיות

 סבא, מכנסי מקסימים, בד
 אוברולים חצאי אוברולים,
 ־ וארוכים קצרים וגיינסים-

 - ו״שמוח״ צבעים במבחר
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קמפינג ציוד
 לקמפינג ציור של מושלם מבחר

 ב״וילה וכלה מצידנית החל
גרמניה. חוצרת מתקפלת״

 לך מציע הכיף־בו
 כיף הצעות של שפע

במינן. מיוחדות ־

ת ולגינה לבי
 ומרפסת גן ריהוט

 ושפע מאיטליה
 שמשיות
 נפלאות
 -בשלל
 צבעים

 ־ ודוגמאות
 מאיטליה,

וגרמניה. ספרר

 אופנה
לגבר

 בשעות גם בלבושו המקפיד לגבר
 ובלייזרים זיקטים - שלו הפנאי
 ומכנסיים חולצות נפלאה. בגזרה

 ,^סת 0401. - אופנתיות
 1\/003ז3
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1 כיף לשעות שלך הפנאי שעות את שעושה מה כל - הכיף־בו
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סנטר דיזנגוח
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מכתבים
)14 מעמוד והמשך

הח אנו אך אותנו, ־יסלק לסדרנייהכנסת
 6.00 השעה לפני הסוף. עד להשאר לטנו
 נציג אלי פנה ואז מהאולם המשלחת יצאה

 והציע רם, אלימלך הישראלית, הטלוויזיה
 דברי. את גנשר למר אומר שבקצחה לי

 אמרתי וברוגז עצרתיו גנשר. למר גגשתי
 חוק* את לדחות יש שלדעתנו בגרמנית לו

 נאציים, רוצחים נגד בגרמניה ההתיישנות
 גרמניה, לממשלת או הגרמני, לעם אין כי

 היות ההתיישנות, לחוק תוקף לתת הזכות
 הנאצים על־ידי נרצחו אנשים ומיליוני

 ומיליון אמי וביניהם אירופה ארצות 18ב־
לש יכולים איננו וזאת יהודיות, אמהות

 העצומה את לו מסרתי זו בהזדמנות כוח.
 מבין שהוא לי ענה גנשר מר שלנו.

 לממשלתו העצומה את וימסור עמדתי את
 באותו בכנסת. הפרשה נסתיימה ובזה ׳בסון,
 ,9.00 שעה של בחדשות דומני ערב,

 גנשר. שר־החוץ לפני הופעתי הוקרנה
מהכנסת. שסולקתי לידיעה שחר אין לכן

פרידמן, טוביה
 לחקר לדוקומנטציה המכון ראש

חיפה הנאציים, הפושעים פעולות

מצחיקים קישורים

עוז

 עומר, דן מר של השבועיות מהתלותיו
 ראש־ של להופעותיו להפליא דומות

 גובר באלו אף באלו בכנסת: הממשלה
ה את להזכיר די ההגיון. על האבסורד

 המופלגת, ידענות
מ מתקן הוא שבד.
ה ״נהר את גבוה

 כתב של תמזה״
 ה־ לנהר הטלוויזיה

 כשמדובר אייבון,
שעלולתו זר. במה

 בצדפת מתרחשת
 כתב שקספיר (אגב,
 מחזותיו את והציג

 התמזה גדות על
ב אם גם דווקא,
 סירות השיט ילדותו

 או !תאיובון) על
 הראש כובד את

 כטוב את מקשר הוא שבו הגרוטסקי
 ה־ ״הוגה עם ג׳יימס פיטר של בעיניכם

 קוט״, ואן ?) זד. (מד. הפולני התיאטרון
 אוהביו, את שווה במידה המצחיק קישור

ג׳יימס. פיטר של ויריביו
 לפיליטון, שמי את משרבב פשהוא אבל

 גם אלא כבד־ראש רק הוא שאין מסתבר
 אמרתי הנזכר הרדיו בשידור :כבד־אוזן

 ידיעתי, כמיטב הראשונה, הפעם ש״זו
י שהתיאטרון ע ו צ ק מ  הולך בארץ ה
״. ק ר א פ  בחברי נזכרה לא ״נוף״ המלה ל

מסג שאוב בפיליטון ה״מצוטט״ (הניסוח
 כיוון משלי). לא הכותב, של העברי נונו

 על מבוססת עומר מר של התיזה שכל .
 היא ממילא דברי, של המסורס הניסוח

 ידידתי, של עבודותיה מאליה. ׳מופרכת
באוני לעבודה (חברתי דורי בת שולמית
 ידועות לפרישתה), עד תל־אביב ברסיטת

 ב- שנאמר כפי המישסט, ואין היטב, לי
 שבורותי ביות כמובן. עליהן, חל שוחד,

 ה- הציטוט מן ורק אך שאובד. המרגיזה
 לבקש על״ו יהוד. עומר, מר של ,מסורס
בהצלחה! אחר. במקום אותה

עוז, אכרהם
תל־אביב הקאמרי, התיאטרון

עוז שמר חבל ז מעיר עומר דן •
 ההומורסקיים כושרונותיו את משרבט אינו

 בסרמיית בדיקה לשמו. לתיאטרון בכתיבה
 מלמדת היתה רשות־השידור של החדשות

 ״מקצועי״ המילה את לשרבב שלא אותו
המלבב, למכתבו מקצועי לא כה באורח

לדרום־לבגון מווייט־גאם
 השיבה הנפלא בסרט השבוע חזיתי
 המילחמד. שעשתה מר. על המספר הביתה,

 בה, שלחמו האמריקאים לחיילים בוייט־נאם
 האם מהמחשבה: להשתחרר יכולתי ולא
 סרט להקרין, אפילו אך להפיק, היה ניתן
 הכיבוש עשה מה שיספר — זה מעין

אצלנו? — ושחאל ולחיילי
 יתירו שאי־פעם סיכוי סל שאין מאחר
 העוסק זד״ מעין סרט בארץ 'להקרין
 בארץ, רבים צעירים של המרכזית בבעייד,

 בסרט לחזות שיילד מי לסל מציע אני
אמרי חיילים על בו שמדובר שישבח זד.

 על ויחשוב וייט-נאם במילתמת קאיים
 דרום־לבנון. במילחמת ישראליים חיילים

יותר. הרבה חזק יהיה שהאפקט בטוח אני
חיפה טסלר, גדעון
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