
 הומור וחוש רוחיספורטיבית מעולה, כושר בריא, תיאבון לך יש אם
 משתי באחת להשתתף בוא זאת. להוכיח אותך מזמינים אנו מפותח

 יתקיימו אשר ישראל״ זוללי ״אלוף התואר על הזלילה תחרויות
שלום. בכל־בו השעשועים גן - ב״מאירלנד״ הפסח בחופשת

בקנקיות זלילת תחרות

בחסותגלידות זלילת תחרות

בחסות
 בתאריכים נפרדות תחרויות 3 יתקיימו

.26.3 ד׳ יום ;25.3 ג׳ יום ;24.3 ב׳ יום

 בתאריכים נפרדות תחרויות 3יתקימו
.4.4 ו׳ יום ;3.4 ה׳ יום ;2.4 ד׳ יום

לזוכים: פרסים
ה ד י ל ג  שטיאוט ל

אמיתי. בילוי של טעם
 יזכו •התחרויות משתי אחת בכל הזלילה״ ״אלוף בתואר הזוכים

 הבא: הפרוט לפי כספיים בפרסים
.ראשון- מקום . שני מקום ל״י 2,500- -  ל״י 1,500-
שי. מוצרי בחבילת יזכה משתתף כל ל״י 1,000-. - שלישי מקום

והרשמה: מלאים לפרטים
 ה״מאירלנד״ למשרד ישירות לפנות או 03־657304 לטל: להתקשר יש

שלום. בכל־בו
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חדשה לתרבות
 תל־אביב .5 דם רח׳
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ווזא£ק01או
1980 מארם גליון

 ג׳ נימי פתוח המועדון
 נערב 9ב״ מתחילות התוכניות

 פתוח המועדון
נערב 8.30 משעה  בלעדית הפצה

סטימצקי

 עלילות המשך את קרא 4
 ל״מוסד״ האם ה״מוסד״.

בריאד? נציגות

 25.3.80 שלישי, יום
 האמן עם ערב

רווה אילקה
 ליחם. נס שלא בשירים

 1.4.80ה־ שלישי, יום
 סגור המועדון
החג לרגל

במדינה
 )32 מעמוד (המשך

החו גזר־דין שזה יתכן ממשלה.
 כשר־ יעילותו גורל את סופית רץ

אוצר.
מסק השבוע הסיק לא הורביץ

 ניחש אותו שמכיר מי אך נות.
 זמן עוד מעמד יחזיק לא הוא כי
בתפקידו. רב

הפזורה
ה ב שו ת הצ״זנית ה

בא, שרון אריק
 והוכה ראה

ירך 7$7 שוק
ה הייצוא נתקל השטחים בכל

החק הייצוא ובראשו ישראלי,
 והולכים. יברים1ג בקשיים לאי,

 זה ייצוא חגג אחד בענף אך
ל תודות מזהיר, ניצחון השבוע

האינ ענף עצמו: ך,חקלאותשר
פנטיליות.
 אינפנטיליות קרוייה בישראל

 והיא הציונית״, ״התשובה בשם זו
שהיש מכיוון ומשגשגת. פורחת
 במועט, המסתפק עם הם ראלים
מנהי לחוכמת הנוגע בכל בייחוד

ל כאן מתרגשים אין שוב גיו,
 שרון, אריק של תעלוליו מראה

 לנורמה כמתאימים נראים והם
 נראה שרון אריק אין המקובלת.

 דויד מאשר יותר כאינפנטילי
 מאשר מתוחכם כפחות או לוי,

שמיר. משה ו/או יצחק
 נורמה מופיעה כאשד אולם

 בחוץ־לארץ, היהודים לעיני זו
 עיניהם. למראה הצופים נדהמים
 נחלתם זו תדהמה היתה השבוע

 בארצות- היהודים מנהיגי של
הברית.

מדינ תעשה כתחכודות
ה את נשא כולו המיבצע יות•
 :שרון אריק של המייוחד חותם

 ״יצירת הפתעה, עורמה, הונאה,
בשטח״. עובדות

 שרון אריק נסע למראית-עין
 מונעת אינה הממשלה למכסיקו.

חופ לבלות מחבריה מאחד לעולם
 אחרת, או זו בארץ נעימה שה

כל ציבורית פעילות של באמתלה
 המגבית למען פעילות לרוב שהי׳

 איש הופתע לא לכן היהודית.
 לארץ- לנסוע אריק ביקש כאשר

 הבינו הכל האמריקאית. הנופש
אש בחברת לבלות, רוצה שהוא

האגדתית. באקפולקו תו,
 לא למכסיקו הנסיעה אולם

 קפץ משם תירוץ. אלא היתה
ש מבלי לארצות־הברית, אריק
מראש. כך על ידע מחבריו איש

 ברוטלי לחץ הפעיל באמריקה
 ואלה הישראלים, הדיפלומטים על

 לראש־ פנייה אחרי (כנראה נאלצו
עם פגישות לו לסדר הממשלה)

 סול השגריר — הממשלה אנשי
 מישחקי־האוטו־ משתתף לינוביץ,

 ואנס. סיירוס ושר־החוץ נומיה,
 היה מונדייל וולטה סגן־הנשיא
 עם להיפגש וסירב אמיץ־לב,

 גם להיפגש רוצה היד, זה אריק.
נר אד קארטר׳ ג׳ימי הנשיא עם
בחשבון. בא הדבר שאין לו מז

 עם מיפגש סודר הכל לפני אך
 הוועדה — הנשיאים״ ״מועדון
 האיר־ ראשי את בתוכה המאגדת

 באר־ החשובים היהודיים גונים
 מו־ מעין והמהווה צות־הברית,
אמרי שיהודי מכיוון סד־לתיאום.

אי במוסד להתארגן מסרבים קה
רשמית. הנהגה להם אין חורי,

 אריק של עולמו יהודי. חפ״ק
 העולם יהודי פשוט. הוא שרון

יש מדינת את לשרת כדי קיימים
 בזאת, חייבים הם וממשלתה. ראל

 עולים ואינם עריקים, שהם משום
עשו לא שהם גם מד, לישראל.

 יהודי את להציל כדי שום־דבר
 (מטעמי השואה. בימי אירופה
 אריק כמו אנשים שוכחים נוחיות,

 לא ארץ־ישראל יהודי גם כי שרון
 יהודי את להציל כדי דבר עשו

השואה). בימי אירופה
 אל בבואו כי אריק סבור לכן

 בארצות־הברית, היהודים מנהיגי
ה מפקד־אוגדה כשל הוא מעמדו

הח למפקדי פקודותיו אח מוסר
לפ דיבר הוא והגדודים. טיבות

 ב־ לדבר רגיל שהוא כפי ניהם
קביעת המצב, תיאור :חפ״ק
הפקודה. מסירת היעד,

המנ קולוניאליים. אדונים
 בארצות־הברית היהודיים היגים

 ישראל שמנהיגי לכך רגילים
 ״ילידים״ כאל אליהם מתנהגים
ה האדונים מן פקודות המקבלים

 עם משלימים הם קולוניאליים.
 יהודי מנהיג ששום מפני זה, מצב

 על לשמור יכול אינו באמריקה
 הישראלית השגרירות אם כסאו

 וכמה כמה אחת ועל בוושינגטון,
אח מחליטה בירושלים, הממשלה

 מן בטלפון אחת במילה די רת.
 הקא- את לחסל כדי השגרירות

 יחד יהודי, מנהיג כל של ריירה
 הרבים והכיבודים ההנאות כל עם

בכך. הכרוכים
 פעם שמדי לכך הסיבה זוהי

 משמיע ארצה, יהודי מנהיג מגיע
 ראש־ אצל מבקר יונית, הודעה

 קיצוני. כנץ משם ויוצא הממשלה
 שינדלר, למרדכי פעם לא קרה כך

 שנאלצו וחבריהם, מן תיאודור
ה המנהיג של פינכתו את ללחך

התורני. ישראלי
 נשמרו, זה במישחק גם אולם

 שגי מסויימים. נימוסים כה, עד
 שגי על לפחות שמרו הצדדים

יסודיים: כללים
ד-יח־ כאילו פנים מעמידים ••

)40 בעמוד (המשך

שרון השר
חטיבות מזיז מפקד־אוגדה

ם ל עו ה ה 2220 הז


