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 אחרים רכים מאמרים ועוד
יותר הרכה והרפה,
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 מושלם נופש
!לתקציבך ומותאם

ם, חדרים 200 ונוי. דשא של דונם 42 מוזגי ם אוכל חדר מ  ע
ה וכל ומגוון עשיר תפריט צבור׳ רחצה לחוף בצמוד ז
:ילדים

שי! — ההורים בחדר 2 גיל ער ה. 500ס/ 15 -2 מגיל • חופ ח הנ
ת צו ת לקבו רגנו או ם מ ______________________________________________________ מיוחדים. מחירי

ת שחיה בריכת במלון: ס מגרשי 4 ילדים, ובריכת אולימפי טני
ש לילה), (תאורת עף, מגר רסל/ ה כדו אונ ת, ואולם ס לו מ ע ת  ה

ם עם לילה מועדון עי פ ת וריקודים, מו ב ח חקי ר ש  ילדים מ
ת, פעילויות ארגון כולל ף מיוחדו ם. וחוות צמוד צבור■ ים חו סי סו

ם: ף מלון פרטי ה, הירוק החו תני  053-44166 טל: נ
פל במשרדי [11(111[ ת סוכן אצל או קו עו סי שלך הנ

מכוזבים
 )16 מענווד (המשך

ה את לשבור תצליחו לא רית,
 אותם עיזבו אז יהוד, של בונקר
בשקט.

ראשון־לציון רוזנברג, אפי

מגלה יר בית סודות ׳
 אמריקאי בעיתון מודעת
ה מגיע היכן עד מגלה

בית״ר. טל פטריוטיזם
 בית״ר תנועת כי לגלות נדהמתי

אנ בישראל קיץ למחנה מזמינה
 סיור מבטיחה היא שלהם שים

 חיל־ה־ של סודי במחנה מודרך
 שרותי־הבי־ האם הישראלי. אוויר
 לסכנות מודעים הישראליייים טחון

? בכך הטמונות
 יותר חשובים דברים יש אולי או

 סודותיה מאשר ישראל לביטחון
 לחניכי פירסומת קצת — הכמוסים

 גם במיקרה שהם ז׳בוטינסקי, זאב
 מיפלגת של תנועת־הנוער אנשי

ו בישראל השילטון
ניו־יורק כרן, אכי

׳שמאחור הטינופת
ב באופירה היה הקורא

 ה- תחת האחרונים ימיה
 והוא הישראלי, שילטון

קיבע.
ימית העיר של הברבארי ההרס
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אמריקאי כעיתון מודעה
!״ישראליים טייסים עם ותיפגש חיל־האוויר של סודי בבסיס ״תבקר

כאופירה החוף
ונסוג הרם זיהם,

 הצד המטבע. של אחד צד היה
 הזוהמה היו מטבע אותו של השני

 מאחריה ישראל שהותירה וההרס
 סיני. דרום של הנהדרים בחופים

 זיהם, ניצח. בא, המכוער הישראלי
ונסוג. הרס

 חולון ברש, גד

• • • 

אלןב־^דס

ימוש חש ת־ בבי
 האנטישמיות פריחת על

.1982 של בגרמניה
 שבוע מארגנת גרמניה ממשלת

הטל בעולם. והאחווה השלום של
 על סרטים כאן לשדר מרבה וויזיה

 וחומר ישראליים, סרטים השואה,
 זה כל שעברה. התקופה על רב

מספיק. אינו עדיין
 בוהם, לה ישראלית במיסעדה

מצו במינכן, השוואבינג שברובע
 צלבי־קרס בחדרי״השירותים יירים
 ״יהודים, :הארסית הכתובת ולידם
לדכאו!״ חיזרו

 גועלית בדיחה סתם שזו יתכן
 נפשי, שיווי־מישקל חסר שיכור של

 בהרבה וגרוע אחר סיפור זהו ואולי
 שהיתר, תקופה של התחלה :מזה

חי סימנים ובעלת אגרסיבית כבר,

של התארגנות :ברורים צוניים
ותע סיפוק חסרי צעירים קבוצות

סוקה.
 למי שאין הוא שבעניין המחריד

לדבר. מי עם ואין לפנות,
מינכן פורמן, יופי

• • •
עדוגו א׳דצ׳ה

מק לא התיקשורת אמצעי
 מספקת לב תשומת דישים
ה טוענת העלית, לעניין

קוראה.
 על כתבות יותר להיות צריכות

 כל עולים. של וסיפוריהם ד,עליה
להק צריכים שבועון וכל עיתון

 על מידע של — לעולה פינה דיש
 עולים לאמץ שמוכנות מישפחות

בקליטתם. ולעזור
רמת־גן אלץ, מיכל

ה ב 7 שפירא ורזחל *׳
 על לשמוע רוצה הקוראת

המשוררת.
 לשמוע מעוניינת מאוד הייתי

 ולדעת לדעתי שפירא. רחל על
ללב קולעת הזאת הבזדיה רבים

 ׳ ממש שלה, בשירים אנשים בות
 ברגשות מדוייקת קליעה שיד כל

 משום ועמוקים. אמיתיים ומחשבות
 בשום עליה שמעתי לא פעם אף מה

לא. — ותו מוזכר, שמה כתבה.
רן אפנת

הארץ ת1מםיד
 לראש בבוטניקה שאלות

הממשלה.
ש 'בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 לחקלאות, בינלאומי מומחה לידו
ב הצטיין ארליך, שימחה השר

 הפגנת בתום הארץ. פירות הגדרת
ה את בגין הגדיר שלום־עכשיו

 ואפשר ביאושים״, כ״פרי מעשה
 וגוש־אמו־ התחיה שאנשי להניח

 התנועה־לעצירת-הנסי- וחברי נים
אר של ההילולים פירות הם גה

צנו.
ש במי מהתלת הגורל יד אך
 היסטוריים בתהליכים מבין אינו

ההת מפת את לקרוא יודע ואינו
 ההילולים פרי דווקא רחשויות.

 בצורת ביאושים, פרי מניב הלזה
 התנגדות ופיסית, מילולית אלימות

 הברחות, גניבות, צה״ל, לפקודות
 בר־ לכל ברי לא. ומה שריפות

משמ הוא הביאושים שפרי בי־רב
 עוד האלה, ויפי־הבפש הארץ, נת

 וירכו ולגוו למולדת מזור יביאו
ממשלתנו. ראש של הדוולים
 ראש־הממ־ של שאבחנתו נראה

 הם פירות ואילו מי הוא מי שלה
משו היא ובריאים, טריים טובים,

לחלוטין. בשת
תל־אביב יהב, דן

ת ע די לי
□,הקורא
 נוהגת אינה המערכת

 וחומר כתב־יד להחזיר
 הכותכיפ אליה. הנשלח
לכ מתבקשים זה למדור

 אחד צד על כקיצור, תוב
 גדולים כרווחים הדף, של
כמכונת־כתיכה. רצוי —


