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בברלין. מרגש ערב על
 בהופעת נוכחת להיות זכיתי

 הד״ר שבעריכת ארצי לך שרתי
 חיים של ובהגשתס אלמגור דן

ו ליכאני דני לרנר, יואל יבין,
הו לסיבוב שהתנדבו גלרון, נורית
 שנת פתיחת לקראת באירופה פעות

המגבית.
 המרשימים הערבים אחד זה היה

דן בחו״ל. ישראליים אמנים של

יבין מנחה
דרגש

תמ מרתק, שיעור העביר אלמגור
העב ההיסטוריה של ומשכנע ציתי
 באמצעות החדשה, בתקופה רית

 שהוא יבין, חיים של הבריטון
 הגרמנית, בלשון גם סופר־סטאר

ה של זימרתם בליווי זאת וכל
שבזמרינו. מעולים

ברלין פז, ורדה

אומור־קוה לטובת ג□
לראש״הממש־ גלוי מיבתב

בגין. מנחם מר לה
 ,1977 ביוני 8ב־ אותך פגשנו

 מן יצאנו לתפקיד. היכנסך ערב
 ומלאי־תיקוות. מעודדים השיחה

 יום באפריל, 26,־ד מתקרב והנה
 26ב- שנים, 34 לפני הרה־גורל.

 קום לפני שבועיים ,1948 באפריל
 לנו יהיה השנה נולדנו. המדינה,

 ייעשה אבן אם עצוב, יום זה יום
הנורא• המעשה

 ובכאב בדאגה אליך כותבים אנו
 חכם שיהודי אמונה ומתוך עצור
מוט־ את להפנות יידע בוודאי כמוך

ה א צ מ ה
מהפכנית

 דידי החרזן געיקבות
מנוסי.
 יעקב פרופסור הארכיאולוג

 / הגאונית בהמצאתו / קרצר
ה למניעת / מלאה באחריות

 גלולת את המציא / לידה
. . . ט י מ נ י ד ה

תל־אביב שלוכסקי, זאב

 בטרם אחורי״ ל״הילוך ההילוכים
 פי־התהום. אל גלגלי־הרכב יתקרבו

 ביקרת באופוזיציה שיבתך בימי
).1956( מסיני הנסיגה הסכם את

 מחיר-דמים על דיברת היטב
 טענת זמני. שקט בעבור ששילמנו

 מבחינת כפול, מישנה זה שהיה
 ה־ בעת יחד. גם וישראל אמריקה

 ב־ הסדר־הביניים על משא־ומתן
 כי ״מסתבר במעריב: כתבת 1975

 ,נלחצת׳ קטנה אומה יכולה לעתים
 גם איתנה, עמידה על־ידי להציל,

מיש־ מעשיית עצמם הלוחצים את

חקק בגין, חקק,
אחורי הילוו

 לפגוע הימים ברבות העלול גה,
 לקרות היה יכול כך בהם. גם קשות

 קרה אך ׳,30ד,- בשנות באירופה,
 האנושות.״ של לאסונה ההיפך,

 הלחץ את לדחות העת זו אין האם
 לטובת וגם לטובתנו גם האמריקאי

? אמריקה
 להיחלץ אחרת דרך אין נכבדנו,

 עצירת — אחת בלתי המיצר, מן
מובי האלה השלום תנאי הנסיגה.

 כבד. ול״מחיר-דמים״ לאסון לים
 לנו מאפשר בינלאומי מישפטי כלל

 בשם ההסכמים, פתיחת לדרוש
 מנוס אין אם הנסיבות. השתנות
 רב זמן לאורך לבצעה יש מנסיגה,

 מצרית־אמריקאית התחייבות ותוך
 המשא- בהמשך לעמדותיהם באשר
ומתן.

ירושלים חקק, וכלפור הרצל

ודיאנה אופירה
ש האופנאי נגד הקוראת

 הנשיא אשת של לבושה
(העו בעיניו חן מצא לא
).2323 הזה לם

וה־ הצעירה אשתו דיאנה, ליידי

 אישיות בעלת אשה שעל קבע מי
 סיגנון בעלת להיות רב־גונית

מש והאופנה משתנה אשד, ז אחיד
 מרובעים נהיה אם לנו ואוי תנה,

 לכל מליץ ג׳רי יכין אז כי ואחידים,
 אולי אחידה, תלבושת ישראל נשות

כחול־לבן. אף
תל־אביב אל, בית־ א.

בנפזלזו! לעשר.1
הנמ נפוליונים. :המשל

ו מדכא יחסי — של
מדוכא.

 מאוד לי שמציקה רב זמן זד,
ב ההמונים יכולים כיצד השאלה,
 המנצלת בממשלה לתמוך ישראל

 למילחמה לצאת אותם, ומדכאת
 תמיד בוחרים מדוע למענה. וליהרג

 ״כריסמטיים״ במנהיגים ההמונים
מוש העם, את המרמים ודמגוגים

 ל־ אותו ומוליכים באף אותו כים
 זאת מקבל והעם ואסונות, מילחימות
 ו וברצון בשימחה

 הממחישה ישנה, בבדיחה נזכרתי
זה: חולני מצב יפה

•מליץ אופנאי
? ממורמר

 ידועה צ׳ארלס, הנסיך של טריה
 למלתחה הדואגות הנשים כאחת

 פלא: זה וראה ומכובדת. אופנתית
 מכבר לא שנערך הרשמי, בביקורה
 שימלה למענה עוצבה באיטליה,

 נבון אופירה שלבשה לשימלה הזהה
 קטיפה :מיטראן הנשיא בביקור

 לליידי גם האם מעניין, ומלמלה•
 כיסוי־ לד, שהורישה סבתא היתה
ה שלמעצב או שכזה, נהדר מיטה

משו סבתא ולה מליץ ג׳רי אופנה
ז תפת

 מליץ ג׳רי המעצב של תגובתו
 וטיפוסית אישית תגובה אלא אינה

 ששירו־ וממורמר, נעלב מעצב של
 על־ יותד נדרש אינו המיקצועי תו
 ניסתה שאולי הראשונה הגברת ידי

 לו ויוקל לו ייטיב לכן ונכוותה.
 שעולם־ד,אופנה להבין ילמד כאשר

 מליץ, ג׳רי סביב רק סובב אינו
 מליץ- להיות יכול היותר שלכל
לעצמו. יושר

 שני היו פסיכיאטרי חולים ״בבית
 נפוליאון. שהם שטענו חולי־נפש

 שיטת- לנסות החליט אחד רופא
 הנפוליאונים שני חדשה. ריפוי

 בקעו מהחדר סגור. לחדר הוכנסו
ה וקירות אימים, וזעקות שאגות

ונפ הקולות כששקטו רעדו. חדר
 והכריז: הראשון יצא הדלת, תחה
 והב־ יצא השני נפוליאון!״ ״אני

 (אשת !״ז׳וז׳פין ״אני :והכריז
נפוליאון.)

 תושבי- של דמותם מצטיירת כך
 ומוכנים כוח המעריצים ישראל,

 (בן־ מטורפים למנהיגים להשתעבד
 למרות שרון), בגין, דיין, גוריון,
והקורבנות. הסבל

ה דפי מעל דיון לקיים כדאי
 מדכא־ יחסי זה, כאוב בעניין עיתון

המדוכאים. של והמנטליות מדוכא
רנזת־גן ליי, שבתאי


